
 

 

Kommissorium for Dansk Forening for Rosport 

DFfRs Sikkerhedsudvalg 

Udvalgets formål 
Udvalget skal arbejde for at rosporten dyrkes på sikker og betryggende vis, og fremstår som en sikker, 

ansvarlig og dopingfri sport. 

Ansvarsområder og opgaver 
Udvalget skal virke for en sammenhængende sikkerhedskultur i dansk roning, samt opretholde et højt 

vidensniveau om sikkerhed i roning og rådgive klubber, ro-netværk, hovedbestyrelse og andre relevante 

parter herom. Udvalget skal endvidere udtale sig om sikkerhedsmæssige aspekter i konkrete sager, som 

DFfR’s bestyrelse forelægger for udvalget. 

Udvalget har følgende ansvarsområder og opgaver: 

 Løbende at informere DFfR’s medlemsklubber om nyeste viden og regler inden for 

søsportssikkerhed.  

 I samarbejde med relevante udvalg at sikre, at nyeste viden inden for søsportssikkerhed gives 

videre ved relevante DFfR-kurser, herunder styrmandsuddannelser. 

 At vurdere sikkerhedsmæssige aspekter og konsekvenser i DFfR’s reglementer – løbende og i 

forbindelse med ajourføring. 

 Løbende at orientere sig om publikationer fra Søsportens Sikkerhedsråd, Anti-Doping Danmark og 

andre relevante organer og formidle relevante oplysninger og materialer til medlemsklubberne (via 

nyhedsbreve, roning.dk mv.).  

 Løbende at forholde sig til niveauet for nødvendigt sikkerhedsudstyr i robåde under udøvelse af 

rosporten – under træning, konkurrence og turroning. 

 Løbende at forholde sig til nødvendigt sikkerhedsniveau i forbindelse med udøvelse af roningen 

(følgebåde, dykkerbåde, samaritter mv.) og i forbindelse med andre aktiviteter på land (fx behov 

for brandvagter). 

 At inspirere og vejlede medlemsklubberne til at gennemføre jævnlige risikovurderinger af deres 

aktiviteter. 

 At inspirere medlemsklubberne til med jævnlige intervaller at afholde førstehjælpskurser. 

 Udtale sig om retningslinjer for og typebeskrivelse af både i forhold til deres sikkerhed. 

 Rådgive klubber, bestyrelse og udvalg i spørgsmål omkring sikkerhed og ansvar inden for alle 

aspekter af rosporten samt komme med oplæg til anbefalinger inden for udvalgets område til 

DFfR’s bestyrelse og udvalg. 

 I koordination med sekretariatet at varetage kontakten til relevante myndigheder og Søsportens 

Sikkerhedsråd. 

Retningslinjer og rammer for udvalgets arbejde 
Udvalget arbejder inden for ”Rammer for DFfR’s udvalg”, der skal betragtes som en del af dette 

kommissorium. 

Kommunikationstiltag til medlemsklubber foregår i koordination med sekretariatet. 

Godkendt af Hovedbestyrelsen på bestyrelsesmøde den 24. september 2017 

 


