
KU møde i Odense v/ Odense Langdistance d. 29. april 2017. 

Stene, Projekt båden går ok, på hele ungdoms siden, nogle er gode andre lidt mindre gode. Udtagelses 

kriterierne ligger på hjemmesiden 

Udtagelse til JEM kommer senest på tirsdag, ud fredag d. 19 maj og hjem søndag d. 21 maj er i Krefeld. 

Udtagelse til JNM små både ved Bagsværd, store både efter Hamburg ud 16.juni og hjem d. 18 juni i 

Finland. 

Udtagelse til JVM kommer efter Sorø Regattaen, ud 31. juli hjem d. 7. august i Trakai. 

Udtagelse til U23 VM kommer efter Amsterdam, ud 17 juli hjem 24 juli i Plovdiv. 

Udtagelse til U23 EM alle info kommer senere men er første weekend i september i Polen. 

Udtagelse til Baltic Cup, efter skolekaproningen på Bagsværd, er i Brest Hvide Rusland ud d. 6. hjem d. 9 

oktober. 

Junior regatta i Hamburg, klubberne sørger selv for overnatning (vandrehjemmet er asyl center) 

bådtransport og mad, kan melde til via det danske regatta tilmeldings system, så det bliver en samlet 

tilmelding. 

Ratzeburg, tilmelding også her via tilmeldingssystemet så den bliver samlet, overnatning der er reserveret 

100 pladser på Jugend herberg, reserveres via Reiner, bådtransport sørger klubberne selv for. 

Amsterdam klubberne sørger selv for tilmelding, overnatning og bådtransport. 

Anders Lægetjek, husk det SKAL være i orden, for alle der håber på EM/ VM udtagelse. Søren Strange har 

tilbudt gratis at lave disse ved Bagsværd og Sorø regattaen. Husk nu at komme til reserveret tid, hvis man 

udebliver er det for egen regning hos egen læge. HUSK ingen læge tjek, ingen deltagelse ved EM og VM for 

alle kategorier af roere. Der vil blive sendt regneark ud med de reservere tider op til Bagsværd. 

Lars Valg til DRC bestyrelse, kraftcenter repræsentant lige år, klubrepræsentant ulige år, Michael B ønsker 

ikke at genopstille. Så nye kandidater var Emil, Johnny og Karen og efter en kort præsentation blev Karen 

fra DSR valgt til ny klubrepræsentant. 

Thomas Information omkring hvad DRC bestyrelse har gjort efter Lars C har sagt sin stilling op, Alle roere og 

træner fik informationen hurtigt, og der blev kaldt ind til møde med roerne og DRC bestyrelsens 

formandskab, og efter følgende har der været møder med hver af trænerne for dels at høre deres ønsker, 

men også for at finde ud af hvilke opgaver den ”nye Lars” skal have, og der vil komme et offentlig opslag. 

Lars C resten af året er så godt som planlagt med fly, trænings lejr og hoteller. Og der bliver en overgangs 

ordning (som Team Danmark = TD) har sagt god for, at LC vil kunne være i Bagsværd, og så vil LC altid være 

behjælpelig, specielt når første store arbejdsopgave kommer til september / oktober = ansøgning til TD, 

Kæmpe tak til LC for det store arbejde og interesse han har lagt for dagen, og han er selv lidt klemt ved 

skiftet, men synes tiden var inde efter 15 super gode år i DFfR. 

Lea, Informerede omkring arbejdsgruppens arbejde, (den der var nedsat efter KU seminar i november) De 

havde til opgave at se kapronings kommissoriet efter i sømmende og prøve at komme med lidt nytænkning 

omkring sammensætning og arbejdsopgaver til KU. Havde mødtes 4-5 gange og haft nogle gode 

diskussioner og Lea gennemgik derefter arbejdsgruppens opdatering af Kommissoriet. Ingen 



revolutionerende ting, udover at KU formand / quinde bør sidde i DRC (kræver en vedtægts ændring) samt 

også være i HB bestyrelse, da dette vil gøre kommunikationen bedre mellem DRC / KU / DFfR. Forslag 

modtages gerne, men stort ønske om rigtig god kommunikation gennem systemet. Bliver endeligt godkendt 

til KU Seminar november 2017.  

Reiner. Reglementsændringer endelig efter 2 års hård kamp, vedtaget ved HGF i 2017, var blevet godkendt 

ved KU seminaret i november 2016 af kaproningsklubberne. Og efterfølgende blevet finpudset, FISA 

reglementet er også en del af opdateringen. 

Regatta i Haderslev pas på tysk reglement så junior C og D skál ro med macon åre, heldigvis var Kenneth 

tilstede og fortalte, at der var givet dispensation til alle dansk junior roer, at de kunne ro med Big Blades og 

en opfordring fra Kenneth om, at så vidt det er muligt at lave fælles transport, da der forventes ca. 1000 til 

1400 roere og 80 trailer, og der vil blive 3-4 minutter mellem hver start, så der vil ikke blive ventet på 

nogen. Bagsværd oplyste at de ville deltage, DSR desværre ikke da de har jubilæum den weekend. 

Næste KU seminar og regatta arrangør møde lørdag d. 4. november 2017 i KR. 

Eventuelt:  

Hvordan stiller DRC sig til brug af landshold roer til dette års DM, info kommer snart. 

U23 DM vil blive afholdt sammen med Skole kaproningen søndag d. 20 august 2017 i 1x, 2x og 2- for både 

damer og herre. 

Anders Brems fremlagde arbejdsgruppens forslag, (som også blev nedsat ved KU seminaret i november 

2016) omkring lige fordeling af DM mellem damer og herre, da forholdt p.t. er 3 til damerne og hele 9 til 

herrerne, og vi skal tilstræbe lige mange mesterskaber mellem kønnene. Det havde været og er en MEGET 

svær kabale at få til at gå op, fordi der er mange sær interesser fra både små og store klubber, men DM 

skulle gerne afspejle OL/VM bådtyperne, og derfor havde gruppen valgt at tage f.eks., 4 års inrigger af. 

Gruppen havde også kigget statistikker for de sidste mange år igennem for at se, hvor udviklingen gik hen. 

Det blev en livlig debat med mange forskellige indfalds vinkler, men gruppen fik til opgave at komme med 

et skriv, som Bjarne, mente ville løse en del af problemerne, nemlig = Hvad er formålet med DM?  

DIF er på nuværende tidspunkt ikke informeret og har ej heller kontaktet DFfR, så vi har rimelig god tid til at 

finde en løsning, for som mange erkendte, så er det måske følelser, der styrer vores meninger. Flot stykke 

arbejde når det sammenlignes med FISA, som arbejder med sådan en opgave over flere år, og her er der 

kommet et flot oplæg på ca. ½ år, uanset hvad er der kun 12 DM til uddeling. Næste møde vil blive i Sorø 

hvor KU vil indkalde, for argumenterne skal være solide, hvis DIF skal overtales. 
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