
Dansk roning har brug for din hjælp!
- Derfor er der snart Nordisk rodommerkursus igen.
  (forventet opstart forår 2017)

Manglen på dommere kan i fremtiden besværliggøre muligheden for at 
afvikle vores regattaer.

For at sikre en sportslig korrekt afvikling af regattaer i fremtiden, er det 
nødvendigt at du i din klub opfordrer potentielle dommere til at melde sig.

Dansk roning har i mange år haft et godt ry i udlandet, ikke mindst takket 
være vores roere, men også på grund af vores dommere.
 
Kaproere og dommere har brugt hinanden igennem årtier til at optimere 
hinandens potentiale. Dansk rosport fortjener at vi fastholder denne 
position.

Derfor: Kender du en eller flere, der har roet kaproning, været træner 
eller kaproningsstyrmand eller anden kontakt med kaproning, så spørg om 
de ikke kunne tænke sig at deltage i vores (gratis) kursus i April i 
Københavnsområdet, for derefter at prøve kræfter med dommergerningen.

Meld dig senest 1/3 2017 til en af nedenstående kontakter, og læs mere 
om kurset nedenfor og spørg evt. kontakterne.

Vi dommere tilbyder den bedste tilskuerplads ved alle kaproninger, masser 
af oplevelser og et godt sammenhold, og glæder os til ha’ dig på holdet. 

Se gerne mere ved at blive ven på Facebook med ”Bliv rodommer”

Kontakt:
Lars Christoffersen     mob. 20198056      mail: lars@christoffersen.dk
Morten Juel Hansen                                 mail: memo@hansen.tdcadsl.dk
Flemming Gaur         mob. 28441956       mail: flemming@gaur.dk
Jan Nissen                mob. 22745311       mail: post@jannissen.dk
for at tilmelde eller for at høre nærmere. 



Hej Rokammerat!

Nu får du chancen, for at få opfyldt din drøm om at blive en af Roforbun-
dets Nordiske rodommere!

Dommerudvalget gennemfører i samarbejde med Norges Roforbund og 
Sveriges Roforbund, en uddannelse af rodommere i løbet af foråret, med 
afsluttende prøve i slutningen af rosæscnen.

Rodommerkurset afholdes denne gang i København 

Kravet til dig er, at du som kaproer, eller gennem dit mangeårige virke i for-
bindelse med kaproninger, har fået et indblik i forholdene for kaproerne og 
dermed et billede af, hvad der kan forventes af en rodommer.

Kravene til en rodommer, er mere mangfoldige en du muligvis forestiller dig, 
men det skal vi nok sørge for at du bliver i stand til at klare.
 
På kurset, vil vi grundigt gennemgå reglementet, fortolke det, samt 
”afprøve” det i forbindelse med diverse cases.
 
Undervisningen vil være en blanding af direkte gennemgang, diskussion, 
cases m.m., med krav om stort engagement fra deltagerne ;-)

 Der afsluttes med skriftlig prøve (Multiple choise), der skal bestås for 
videre deltagelse i forløbet.



Tidsplanen for kurset er i grove træk flg. :
• Senest torsdag d. 1 Marts 2017 har du meldt dig til undertegnede.

• Straks efter modtager du DFfR’s love incl. Kaproningsreglementet, samt 
vejledning vedr. forberedelse til kurset. Da der er tale om Nordisk dom-
meruddannelse, vil du også modtage informationer vedr. øvrige nordiske 
landes regler. 

• I løbet af april afholdes kurset i København. Kurset afsluttes med skrift-
lig prøve, der skal bestås. (nærmere om sted og evt. overnatning følger 
med udsendelse af materiale.

    Kursus og rejse udgifter betales af DFfR)

• I løbet af sæsonen 2017, er der ”krav” om praktik ved 2 eller flere kapro-
ninger, hvor en eller flere af underviserne vil være til stede.

 
• I efteråret vil der være endelig eksamination i den praktiske del.
          
Håber ikke ovenstående har skræmt dig, men tværtimod har skærpet din 
interesse for at blive en del af et team, der på mange måder har glæde af at 
virke for rosporten som rodommer.

NB. Orienter gerne dem du kender og mener, kunne være interesseret i at 
deltage i kurset.

Hvis der skulle være nogle spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller 
skrive til os.
 
Hilsen  
Lars Christoffersen     mob. 20198056      mail: lars@christoffersen.dk
Morten Juel Hansen                               mail: memo@hansen.tdcadsl.dk
Flemming Gaur         mob. 284419565     mail: flemming@gaur.dk
Jan Nissen                mob. 22995404    mail: post@jannissen.dk


