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Referat fra KU seminar lørdag d. 1. november 2014 i Københavns Roklub fra kl. 9 til 16
Velkomst ved Reiner Modest, Ordstyrer Ian Baden, Referent Merete Boldt
Dejligt med info fra diverse mesterskabs referater, (ønskeligt lidt tidligere), bør ikke diskuteres, hvad har KU
tænkt sig med TU Cuppen? DRC økonomi hvordan hænger det samme? organisationen uklar? hvem
beslutter hvad? KU/HB/DRC
Svar. KU bestemmer, udsendelse var en stor opgave, bliver bedre til næste år, TU Cup er absolut fremtid !!
Overhold tidsfristerne (14 dage før), skal måske på hjemmesiden så andre kan følge med; TU Cuppen fortid
eller fremtid? bøvlet for roere træner og forældre. Antal af finaler til DM? TU Cuppen rigtig god, Point givning
skal komme hurtigere, og være mere retfærdig i forhold til antal deltager. Der bør kigges på banefordel
specielt i junior B (seedning). Vinderne i TU Cuppen skal hyldes midt i DM i regattaen. TU Cup løb skal ikke
altid ligge først om morgenen. Besked til regatta arrangørerne. TU Cup seedning søndag? svært med
udvikling fra år til år hos ungerne. Junior B bør seedning kunne laves. Besluttet af der er i TU CUP til DM er
ALLE finaler. Ingen problem i 2015 da DM er over 2 dage.
Svar. TU CUP er kommet for at blive! KU nedsætter en lille gruppe, der ser hele TU Cuppen efter i
sømmene
FØR sæsonen 2015, svært at seede ungerne ved f.eks. Bagsværd Regatta, hjælper måske ved at Junior C
og B deles i alders klasse. Interesserede melder sig til Reiner senest 15. november 2014
Aalborg har fået rigtig godt gang i Universitets roning, (kommunen er involveret) har p.t. 5 hold, målet EM i
Tyskland. Prøver at få andre byer med på ideen, DSR har været positiv. Løb afviklet til DM. Været til Cph.
Harbour. Stort ønske om at 8+GP kommer tilbage, Bjarne og Merete kommer med oplæg. Universitets
roning kræver mange ressourcer på grund af stort gennemtræk. Økonomi p.t har klubben betalt. Skal
fremover betales af universiteterne. Dejligt at KU har været positive.
Kapronings reglementet:
Besluttet at ændringer bør ( hvis muligt) godkendes på KU seminaret og derefter sendes til HGF, via HB.
Udskrivning af løb skal være meget klare. Specielt omkring damer til herre løb og eventuel % sats, er der
forskel på almindelig regatta og DM? og forskel på 8+ og 2x? Dommer dømmer efter reglementet.
Reglen om at alle junior roer kan bruge Big Blades skal undersøges endnu engang, pas på i Tyskland må C
og D roer IKKE ro med Big Blades. Foretrækker at junior roer i DEN ror med 2 årer. Oprykning fra Junior C til
f.eks. A reglen findes ikke i FISA,
Besluttet at vi fast holder reglen på grund af Safety First, kun én klasse op Skal vi have flere bådtyper? pas
på kun 2 hold til DM i f.eks. junior 2x i 2014, så måske ikke
Master roerne, hvorfor startes som i dag, langsomst på bane 1 og så videre, og ikke ved lodtrækning? ønske
fra Master roerne. Undgår derved dønninger. Samlet start ved DM og handicap trækkes bagefter = grotesk.
Master roerne fylder meget til DM, bør flyttes til Holstebro? TU Cup roerne skal prioriteres før Master roerne.
Master roerne er en god indtægts kilde for regattaen, så svære at undvære
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Macon årer, til junior C og D, husk skal geares uanset om det er Macon eller Big Blades, for at undgå
skader! Nogle klubber er begyndt at investerer i Big Blades til Junior roerne, frivilligt om de skal bruges,
Vinderskolen et godt eksempel, næsten alle roer med Big Blades. Danmarks åre noget rod, ikke lavet for
dommernes skyld, men rigtig mange gad ikke male om, og satte maler tap på som faldt af. Besluttet at KU
laver reglements ændring. Der skal være straf for ikke at have malet dem, startforbud ?? DRC undersøger
om man kan få folien til Danmarks årer (dyr løsning) man skal kunne søge dispensation. f.eks. fra JNM til
Sorø
Tilmeldings system – ergometer tider nogle underlige tider, gamle resultater ønskes, skal være i systemet.
Odense LD bruger ikke systemet i dag. Måske burde regatta arrangørerne være med til KU seminar. DFfR
SKAL forbedre systemet for regatta arrangørerne! Lodtrækning før indledende med fast start tid, specielt
hvor der er mange tilmeldt, så roerne ikke skal ligge længe og vente. Kan give skævfordeling ved
udeblivelse. Hvis det skal laves om, mere pli! = meldt til = kom til start!
Konklusion = er en reglements ændring.
Søren Madsen har lavet nyt lodtræknings system. § 16 lodtrækning og vejning overholdes ikke så tit,
Konklusion = reglements ændring.
Startliste 1 time efter mandskabsleder mødet er ikke muligt. Af hensyn til tilskuer, start altid til tiden. Ikke fair
at starte kl 6.30 og så have 2½ times frokost. § 17 tjekkes er fyldt med mange fejl/ mangler = up to date.
Konklusion = skal rettes.
§ 30 klubbens repræsentant skal genindføres, er med i det nye regatta tilmeldings system. Regatta
arrangørerne skal meget tydligt skrive om der er mulighed for mix løb i alle alders klasser
Klub / nations skifte debat, udviklings studenter hvordan skal de takles, contra almindeligt klub skifte, Klub
skifte regel er OK, men udviklings studenter skal blot opfylde folkeregister registrering dato (1 måned plus 10
dage) DIF var inde over, sidst problemet var oppe omkring en Svensk roere.
§ 16 tilmeldings systemet viser kun hold der er betalt for. Problem ved DM. Start liste skal kunne ses kl.
12.01 onsdag
Konklusion en DFfR opgave !! og skal rettes så alle kan ses, også dem der betaler ved f.eks. giro.
Bøde forlæg til Regatta arrangørerne har HB / DFfR ikke ret til (vedtægterne)
Debat om Letvægts klasser for junior roere a la Tyskland.
Konklusion må IKKE bruges i Danmark hverken ude eller inde, på grund af risiko for spise forstyrrelser og
lignende. Alternativ måske inddeling efter højde? er tidligere blevet nedstemt på HGF. FISA læge
kommission er modstander af let junior roning. Opdel alle junior i alders klasse i årgange, vil blive lidt mere
sportslig korrekt
Baltic Cup i år, super at kunne sætte 2 hold, kan det lade sig gøre fremad rettet, spørg Finland og så kan
andre lande fylde op? nej andre lande vil også være interesseret, I 2015 tilbage til gammel regel om, at
Junior roer der har været til VM ikke kan deltage i Baltic Cup
Skal junior roer køre ugetest, ja et super godt redskab til trænings vejledning / udvikling, og de mindste
junior roer behøver ikke køre hele testen. Junior A Skal for at komme til VM. Resultaterne kan diskuteres
med junior landstrænerer (bare ring)
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Stort ønske om en landsholds dragt, så roeren er ens = præsentere sig fint ved indmarch og lignende.
Alle kan bestille, ingen i KU eller DRC har økonomi eller tid til dette
Reglements ændring på vej: ingen spidsbold på EDON og Coastal både,
Forslag om ændringer af kapronings reglementet til hvert fjerde år, (blev IKKE godkendt sidste år)
8+GP vinter og sommer, rigtig mange deltager i vinteren, gør at klubben lever også om vinteren.
Alle kapronings klubber bør møde op til HGF.
Regatta planen er færdig. Se vedhæftede fil
Test DRC 1 uge tidligere (=3 uger før DM) nyt krav om at U23 deltager, vedtaget, også med henblik på
deltagelse i næste års U23VM, måske skal der også åbnes op for junior A roere, hårdt at komme op
igennem systemet.
Fra Baltic Cup til DM kun 1 uge, hvor er 8+GP roerne?
Er der for mange der kæmper om de samme deltager?
DM d. 3.-4.oktober, små både lørdag –store både søndag, håber på større deltagelse.
Haderslev ikke klar endnu. Skal der en reglementsændring til eller er en dispensation for at have DM over 2
dage ?? reglements ændring omkring rækkefølgen til DM
Økonomi.
DFfR’s / DRC’s ”kasse mester”, Conny fortalt lidt om økonomi, i forbindelse med KU budget. DFfR har 4,5
mill.kr. 1 mill.kr. fra klubberne 3 mill.kr. fra DIF og resten fra Fonde .Eliten = DRC har ca. 9 mill.kr.
Kapronings udvalget ønsker 1 mill.kr i 2015, og det er der ikke, mere sandsynlig ca. 800.000kr.hvordan får vi
sponsere, der kan hjælpe på budgettet, lidt nemmere ude i lokal området. JVM i Rio 2015, har lagt penge til
side (2 x 50.000 kr.) i 2016 er der kval regatta op til OL, og frem ad rettet forhandlinger frem mod OL 2020.
Gerne med deltagelse af let 8+ fra Danmark til VM.
EM junior betaler selv, opfordres til fælles trailer og person transport,
Senior EM erstatter 1. World Cup.
Nordisk Senior foreslås nedlagt i landshold sammenhæng, men fortsat som klubhold, med åben
tilmelding, deltager gebyr sættes ikke op, skal være en afspejling i forhold til Team Danmark tilskuddet
Udtagelse omkring lille Junior hold 2014, burde være opdaget ved ugetest, måske var det lidt for
optimistisk.
Klubberne får rigtig meget for 800.000 kr. vi skal tænke frem ad rettet til 2020 specielt omkring Junior roerne
Udtagelser 2015:
JNM efter Bagsværd i 1x, 2x, 2- store både efter Hamburg.
J EM efter Odense LD,
Baltic Cup efter Århus,
JVM senest efter Sorø,
- KU vil prøve allarede efter Hamburg at komme med tilkendegivelser til hvilke hold der er i betragtning, og
hvilke hold der er klar til udtagelse, af hensyn til planlægning og økonomi
- afrejse 1.aug.hjemme 11.aug.
Der arbejdes med leje både og priser med Filippi, alternativ Kina både.
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Senior EM (erstatter 1. World Cup) tidligst ved Odense LD, ønsker hold udenfor DRC at stille op ved sidste
World Cup, med mulighed for udtagelse til VM (kontakt Lars) .
U 23 efter Amsterdam (U23 VM væk 1 uge på grund af fly forbindelser)
Brian, DRC,
Fortalte om tanker og ideer fra tidligere job i Canada og Australien , hvor U23 roere er meget mere inde over
kopi af DRC , Kan en U23 roer klare sig godt til U23VM, kan de også gå direkte til S VM. Hvorfor har vi
verdensmester og OL vinder, men ingen U 23 mestre, skal arbejdes fremad rette på at udligne forskelle, og
ambitioner, og sørge for at roerne er top motiveret, også selv om de ryger ind i ”øretæver” fra senior roer.
Andet eksempel, Tyskland har et hav af junior Verdensmestre men stort set ingen på senior siden. Vi skal
tænke anderledes og nyt. Hvordan udtager man dem? Ved at have en god portion motivation og passion, et
godt vingefang = fra finger til finger spids, samt valgt de rigtige forældre er man kommet langt. Og så skal
U23 roeren holdes i gang og ikke have for lang pause efter sæsonen, derfor nyt med deltagelse i Test
regatta i DRC. Kan eventuel også lægges løb i Århus Open med en U23 hvid føre trøje (1 x og 2-)
Medalje reception fremover om søndagen ved Test regattaen, hvor alle de aktive er tilstede.
DRC har investeret i 1x til brug ved Test regatta, men ingen har brugt dem. Krav om at stille op til test regatta
ved bådlån. Det er stadig vigtig med klub træning og ikke kun fokuserer på DRC for U23 roere.
Skal der laves om på DM løb, ud med M4- og ind med LW 1x/2x ikke sikkert vi bare kan bytte, inrigger til
DM, hvor stort er behovet, KU tjekker. Kano og Kajak fik for nogle år siden ”gamle medlemmer” til at deltage
ved DM for at opretholde DIF’s kvote.
DFfR Fonden husk at søge før 1. april kl. 12 skema ligger på hjemmesiden. Andre fonden kan søges, kan
DRC eller KR hjælpe?
Sjælland Mesterskab d. 29 november i Næstved,
Euro slide d. 13 december 2014 Gladsaxe
Jysk Mesterskab d. 9 januar 2015 Aarhus
DM ergometer d. 31 januar 2015 i Gladsaxe
Lolland Falster Mesterskab 28. februar 2015
Fynsk Mesterskab i Middelfart 7. marts 2015
Referent: Merete Boldt - KU
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