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Reserveret DFfR
Modtaget
Nål og diplom
Afsendt
Langtursnål nr.

Ansøgning om tildeling af DFfRs langtursnål
__________________________________ klub
Indstiller herved, at nedenstående medlem tilstilles DFfRs langtursnål

Personlige data

Navn:

Alder:

Indmeldt år:

L-styrmandsret år:

På hvilke områder
har indstillede vist
særlig interesse for
langtursroning

Har indstillede altid
ledet sine langture i
overensstemmelse
med langtursreglementet

År

Antal
dage

Længde
km

Rute

Gennemførte
Ferieture

Fra år

Til år

Antal ture over 30 km

Gennemførte
Weekend-ture

Betingelser for tildelingen af nålen er anført efterfølgende

Nålen ønskes tilsendt, senest den: ____________________
Dato

Langtursrochefens underskrift

Godkendt af Roaktivitetsudvalget

Dato:

Formandens underskrift

Dato

Formandens underskrift

Den udfyldte ansøgning fremsendes af ansøgerklubben til kredsens motions- og turudvalg, der videresender til Roaktivitetsudvalgets
formand. Efter endelig godkendelse, fremsendes nålen fra sekretariatet.

Betingelser for at få tildelt DFfRs langtursnål:
1.

Den indstillede skal have vist særlig interesse for langtursroning, f.eks. ved at have uddannet nye
langtursroere og styrmænd, planlagt og ledet langture og fællesture eller styrmandskursus.

2.

Den indstillede skal have haft langtursstyrmandsret i mindst 5 år.

3.

Den indstillede skal som minimum opfylde følgende betingelser indenfor et tidsrum af højst 5 år:
Have gennemført tre 6-dages ferieture, hovedsagelig udenfor klubbens nærmeste farvande på
tilsammen mindst 450 km, samt have roet i alt 15 langture med overnatning i telt eller lignende, hver
tur ikke under 30 km.

4.

Roaktivitetsudvalget kan på forlangende bede om dokumentation for ovennævntes rigtighed.

5.

Endvidere kan nålen af Roaktivitetsudvalget tildeles en person der gennem en årrække har vist en
uegennyttig og særlig indsats for langtursroning, f.eks. ved deltagelse i udvalgsarbejde, uddannelse
af styrmænd, afholdelse af styrmandskurser samt planlægning og ledelse af fællesture på kredseller landsplan.

6.

Den indstillede skal nyde omdømme som en god og ansvarsbevidst langtursstyrmand, der
gennemfører sine langture i overensstemmelse med langtursreglementet og han eller hun må ikke
under nogen form være straffer for overtrædelse af DFfRs eller sin klubs langtursreglement. (Påtale,
bøder, karantæne eller lignende).

7.

En roer, der har fået langtursnålen tildelt, men som senere straffes for overtrædelse af ovennævnte
reglement, mister retten til at bære nålen, som på forlangende skal afleveres til Dansk Forening for
Rosport.
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