
KU Seminar 3. november 2018 

Referat 

1. Velkomst v/ formand for KU, Morten Espersen, 5 min 

- Johnny Rusbjerg valgt til ordstyrer 

- Lea Jakobsen valgt til referent   

- Tak til Odense Roklub for at lægge hus til seminaret og roere, trænere, ledere i 

DK  

 

2. Evaluering af sæson 2018 med kort beretning fra KU (orientering), 15 min 

- Nuværende medlemmer af KU: ME, NH, PJ, LSJ. Kommende medlemmer: JBV, 

AD, RM.  

- Marie Heide i CdlJ komité.  

- Nuværende mangler repræsentantskab i Nordisk Kommitee.  

- Fonden for Rosportens Fremme: under HB, fremtidig størst fokus på midler til 

træneruddannelse (stadig velkommen til at ansøge til andre formål). 

Kommentarer:  

-    Opfordring til redegørelse for tilskud til transportudgifter for provinsklubber.  

3. Evaluering af sæson 2018 med kort beretning fra ungdomslandtræner 

(orientering), 15 min 

- Tendens til færre deltagere i de unge årgange (junior C). En udfordring, der skal 

tages seriøst i klubberne? (rekruttering i senere alder – fra andre sportsgrene!) 

Kommentarer: 

- Opfordring til at anvende regattaer for juniorer til de rette udviklingstrin. 

o Coupe de la Jeunesse for de både, der ikke har niveau til JVM 

- Opfordring til klubber om at afsætte ressourcer til rekruttering af 

ungdomsafdelinger.  

- TU Cup – er tiden løbet fra setuppet? Erfaringer fra Sorø regatta. 

- Arbejde på større kobling mellem ungdomskaproning og ungdomsroning under 

spor 1 i DFfRs strategi – skal udmøntes i støtte til klubber i ungdomsarbejdet.  

 

4. Evaluering af sæson 2018 med kort beretning fra DRCs sportschef 

(orientering), 15 min 

 

Kommentarer: 

- Opfordring til oprettelse af pulje til økonomisk støtte til klubber, der får udtaget 

roere til WC, VM uden for DRC (med erfaring fra LM4x (U23)).  

 

5. Evaluering af universitetsroning v/ Bjarne Pedersen, Aalborg Roklub 
(orientering), 15 min 
 



Kommentarer:  
- Opfordring til DFfR til at skabe de rette kontakter til universiteter og 

professionshøjskoler.  
 

6. Generel orientering fra KU (DM uge fra DIF, FM/DM og løbs udskrivning, 
Universitets roning og mesterskab) (orientering), 30 min 
- Udfordring med deltagelse i DM uge er tilgængelige robaner.  
- Udfordring med ændring af DIF mesterskaber i samarbejde med DIF  

o DIF vil ikke modtage dispensations ansøgning om ændring af DIF 
mesterskaber, dialog med DIF fortsætter (gennem HB).  

o For at få tildelt et DIF mesterskab skal der være udskrevet løb i 3 år med 
5 deltagere i hver.  

- DM over to dage er en større økonomisk gevinst for de afholdende klubber.  
- Forslag til at oprette en DM-organisation inden for DFfR til at varetage opgaver 

omkring og støtte klubber i afholdelse af DM.  
 

Kommentarer  
- Opfordring til oprettelse af DM sjak til bane-anlægget 
- Ændring af løbs-rækkefølgen på damesiden. 
- Lobby arbejde for at få deltagere i nye bådtyper.  
- DM over 2 dage er nødvendigt for at gøre det økonomisk tiltrækkende at afholde 

DM, få nok deltagere i flere løb.  
- Opfordring til at afholde DM samme sted 2 år i træk for at opbygge rutiner.  
- Fjerne junior herre 8+, flere junior pige løb i stedet på DM programmet.  
- Forslag om Masters 8’er løb til DM (for at få motions roerne væk fra Uni-løbet).  
- Officiel udmelding om hvilke løb vi gerne vil have omdøbt til DIF mesterskab.  
- Placering af DM på sæsonen? 
- Færre løb til DM – gør de løb der er, attraktive! 

 
7. KU medlemmer og fornyelse. Strategi papir mv. (orientering/diskussion), 20 

min 
 

8. Indkomne forslag: Punkt om klubskifte v/ Lyngby Roklub 
(diskussion/beslutning), 30 min 
 
- Forslaget til ændring af kaproningsreglement trækkes tilbage, men en 

arbejdsgruppe nedsættes til at udarbejde et etisk kodeks samt kigge på 
klubskifte regler.  
 

o Følgende har meldt sig til arbejdsgruppe: Kasper Haagensen, Nicolai 
Skjølstrup, Mia Espersen, Johnny Rusbjerg, Reiner Modest, Gorm 
Petersen + jysk repræsentant.  

 
Kommentarer:  
- Opfordring til at indgå samarbejde med kommuner omkring støtte til at bevare 

medlemskab af ”moderklubben” når roeren flytter til hovedstaden pga studie og 
DRC.  

 



- USA universitets roning – officiel henvendelse til FISA til NCAA ang. 
udenlandske roere i det amerikanske universitetsmiljø.  

 

- Opfordring til at oprette et etisk kodes omkring klubskifte og samarbejde mellem 
klubber (og andet) evt. med inspiration fra andre sportsgrene (arbejdsgruppe 
nedsat).  

 

 
9. Fremlæggelse af opdaterede økonomiske retningslinjer v/ talentkoordinatoren 

(orientering), 15 min 

- Opdaterede retningslinjer samt skabelon for budget + bådtransport for 

projekthold ligger på www.roning.dk  

Kommentarer:  

- Opfordring til at budgetterne laves som ”worst case” scenarier, så der ikke 
kommer ubehagelige overraskelser. 

- Opfordring til at udgifterne holdes nede (billigste alternativer)! 
 

10. Orientering fra DRCs sportschef vedr. sæsonen 2019 og strategisk arbejde 

(orientering), 60 min 

- Indsatsområder beskrevet for 2019 er indskrevet i Masterplanen til Team 

Danmark 

o Inspiration til indsatsområder kommer fra møder med KC og klubber 

igennem sæsonen. Prioriteringen mellem indsatsområder foretages i 

DRC.  

Kommentarer: 

- Opfordring til at anbefale projekter/træningsmiljøer til de-selekterede roere. 

- Opfordring til at ensrette kommunikationen ang. (de-)selekterede roere mellem 

o Grupper 

o Udsendte mails og information via roning.dk 

- DRC har ikke modtaget info ang. planer om et officielt coastal VM.  

- Opfordring til at information kommer ud i god tid – generelt! 

- Særlig information angående roere, der første gang bliver inviteret til DRCbør 

overleveres mellem klub og DRC (øget kommunikation mellem klubber/DRC) 

 

11. Gennemgang af udtagelseskriterier, procedurer og økonomi for 2019 (WCup, 
EM, VM, U23VM, U23EM, JEM, U19VM, JNM, CDLJ, Baltic Cup, Sen VM) v/ 
ungdomslandstræneren (orientering) 60 min 
 
- Ergometerkrav for U23 skal forstås som en måltid inden for de 4 år en roer er 

U23. Invitation til U23 samling er ikke begrænset til ergometerkravet.  

- Så længe der er letvægtsroning på VM programmet vil der være plads til U23 

letvægtsroere i satsninger.  

http://www.roning.dk/


- Projekthold skal for fremtiden registrere træning vha pulsure. DRC kigger på en 

løsning for centralt at kunne registrere træningen.  

- 3 scenarier ang. Coupe og Baltic Cup: KU seminaret bakker op om scenarie nr 1 

(at roere ikke både kan stille op ved CdlJ og BC, samt BC camp bibeholdes).  

- Egenkørsel (persontransport) til U19EM da der er lige langt for alle til Essen.  

- I deltagergebyr for U23VM og U19VM er der lagt 300 kr til en transport 

udligningspulje.  

Kommentarer:  

- Diskussion omkring at stille op i små og store både 

o Enighed om at der er fordele og ulemper – uenighed om det ene udvejer 

det andet! 

o Opfordring til at lade trænerne for de enkelte både bestemme over den 

bedste udvikling for den enkelte båd.  

- Pointsystem til træningsprogrammer bliver gjort tilgængelig inden årets udløb.  

- Opfordring til at programmerne kommer i god tid, da de bliver brugt til 

projektholdene.  

- Opfordring til at DRC informerer om minimums krav til pulsure i forhold til 

registrering (det er snart jul!) 

- Opfordring til at pointsystem og dets anvendelse kommer på programmet til 

trænerseminar i 2019 (søndag efter DM).  

 

12. Eventuelt 

 

- Hvorfor forskellig landsholdstrikot for senior og ungdomslandshold? Og den er 

ikke til at genkende på lang afstand.  

- Information skal ud i god tid – specielt ang. program og forslag til KU seminar.  

- Reklame for Award Night d. 24. november 2018 i DSR.  


