
Kommissorium for KU 

Ansvarsområde Retningslinjer  
KU og dets sammensætning KU formanden, der er udpeget af hovedbestyrelsen, indstiller medlemmer til 

kaproningsudvalget til hovedbestyrelsen til godkendelse jf. DFfR’s vedtægter § 12. 
 

Kontaktperson til DFfR’s 
bestyrelse 

KU’s primære kontakt til DFfR’s hovedbestyrelse går til enhver tid til det HB-medlem, der er 
udpeget som kontaktperson, sekundært til formanden for DFfR. 
 

Møder mm. KU fastsætter, tilretter og afholder egne møder. 
HB-kontaktperson(er) informeres om mødedatoer og modtager dagsorden inden møderne.  
U-landstræneren og talentkoordinatoren bør modtage indbydelser til KU møder.  
Sportschefen og HB-kontaktperson(er) bør modtage indbydelse ved relevante 
dagsordenpunkt(er). 
Beslutningsreferater og beslutningspunkter skal være tilgængelige for interesserede.   
 

Udvalgets formål KU skal sikre et bredt og varieret konkurrencemiljø for bredde og elite, samt arbejde for 
udbredelse af danske roeres deltagelse i kaproninger og regattaer i outriggede både samt 
romaskiner. 
 

Internationale forpligtelser KU skal om muligt være repræsenteret i Sportskomiteen i Nordisk Roforbund 
 
KU bør om muligt være repræsenteret ved FISA Kongressen samt National-Federation møder 
som observatør eller en af DFfR’s 3 delegerede. Deltagelse og tilhørende stemmeret sker kun 
efter aftale med hovedbestyrelsen. 



Strategi, handlingsplaner og 
udtagelseskriterier  

KU skal udarbejde strategi, handlingsplaner samt målsætning for kaproning i DFfR fra U11 – 
U23 samt universitets roning i samråd med Sportschef og relevante landstrænere. 
 
KU skal informeres om strategi, handlingsplan og målsætning for DFfR’s seniorlandshold af 
DRC’s sportschef. Dette gælder også omkring forhandlinger med DIF/DOK omkring OL-
målsætninger, udtagelser samt Masterplanen.  
 
KU udarbejder udtagelsesprocedurer og -kriterier for den kommende sæsons repræsentative 
opgaver til NM, ungdoms EM, ungdoms VM, U23 EM, U23VM samt Baltic Cup og Coupe de la 
Jeunesse. Dette skal ske i et tæt samarbejde mellem KU, relevante landstræner(e) og 
sportschefen.  
 
Med udgangspunkt i strategien for den internationale satsning fastlægger Sportschefen i 
samråd med KU udtagelsesprocedure og -kriterier for deltagelse af både til World Cup, EM og 
VM for seniorer, som ikke indgår i landsholdet. 
Dispenseringer kan gives af KU til hold udenfor DRC og på U23 niveau eller derunder. 
 
KU varetager ungdomslandsholdenes interesser over for internationale 
samarbejdsorganisationer (U23 og derunder). 
KU varetager og formidler ungdomslandsholdenes interesser i samarbejdet med klubberne 
(U23 og derunder). 
KU og DRC drøfter internationale og nationale forhold omkring seniorlandsholdet som en del 
af funktionerne med DFfR’s bestyrelse og Team Danmark. 
 
KU skal i samarbejde med ungdomslandstræneren varetage DFfR’s interesser i forhold til 
kraftcenterudviklingen i tråd med den overordnede strategi for kaproningen i Danmark. KU er 
høringspart vedrørende kraftcenterkoncepter. 
 
KU skal varetage DFfR’s interesser i forhold til universitets roning.  
 
KU er med til at sikre, at økonomi, udviklingsområder og overholdelse af etiske regler er i 
henhold til opstillet retningslinjer. 



Udtagelser til repræsentative 
opgaver 

KU udtager mandskaber til alle repræsentative opgaver for U23 og derunder.  
I særlige tilfælde kan KU dispensere fra udtagelseskriterierne. En sådan dispensation er 
skriftlig og begrundet.  
 
Udtagelse til senior VM samt indstilling til Danmarks Olympiske Komite om OL-deltagelse 
varetages alene af DRC’s Sportschef på baggrund af fastlagte kriterier og i henhold til den 
aftalte satsning.  
I særlige situation kan Sportschefen dispensere fra udtagelseskriterierne. En sådan 
dispensation er skriftlig og begrundet. 
 
Udtagelse af roere uden for DRC-regi til World Cup, EM og VM sker i et samarbejde mellem KU 
og Sportschefen på baggrund af udtagelseskriterierne. 
I særlige situationer kan KU henholdsvis Sportschefen dispensere fra dele af de 
udtagelseskriterier, de har det endelige ansvar for. En sådan dispensation er skriftlig og 
begrundet. 
 

Økonomi KU har det økonomiske ansvar for omkostninger, der er i forbindelse med Senior VM, hvor der 
indgår DFfR-midler med rejsearrangementer, ophold, bådetransporter osv.  
 
KU har ligeledes det økonomiske ansvar for de omkostninger, der er i forbindelse med 
rejsearrangementer, ophold, bådtransporter osv. i forbindelse med repræsentative opgaver for 
Danmark ved Nordiske Mesterskaber, U23 VM, Junior VM, Baltic Cup, Junior EM og Coupe de la 
Jeunesse.  
 
KU fastsætter egenbetaling for deltagere til disse mesterskaber i tæt samarbejde med 
relevante interessenter. Klubberne informeres på KU-seminar i november året før 
mesterskabernes afvikling. 
 
Egenbetaling for deltagere udtaget til senior EM og VM fastlægges af Sportschefen i 
samarbejde med KU og Hovedbestyrelsen. 
 



Kommunikation KU skal sikre videndeling og kommunikation vedrørende kaproningsrelaterede emner, 
herunder sikre at informationer fra kaproningsudvalget kommer til DFfR’s presseansvarlige 
for roning.dk, Facebook og øvrige sociale medier. 
 
KU skal afholde årligt seminar i november måned i samarbejde med DRC indeholdende 
informationer om målsætninger, udvikling, udtagelseskriterier, økonomi, uddannelse, 
regattaer m.m.  Ud over det, skal alle kaproningsrelaterede reglementsændringer 
gennemdiskuteres på mødet og beslutninger heraf forelægges af kaproningsudvalget på 
næstkommende hovedgeneralforsamling. 
 
KU skal stile imod at afholde 2 årlige møder i forbindelse med kaproninger med  
alle kaproningsinteresserede til orientering og koordinering af kaproningsaktiviteter, 
udtagelser mm.  Mødets indhold bør være koordineret med DRC. 
 

Støtte kaproning på landsplan KU medvirker til at udvikle betingelserne for struktureret træning i klubberne og regatta 
afholdelse i Danmark. Dette inkluderer også muligheden for afvikling af udtagelsesløb og 
testregattaer. 
Dette skal ske i tæt samarbejde med ungdomslandstræneren, DFfR’s udviklingskonsulenter, 
Sportschefen og uddannelsesudvalget samt eks. ved udviklingsbesøg hos klubber der afholder 
(eller kan udvikles) til at afholde regattaer. 
 
KU udarbejder årligt, i samarbejde med Hovedbestyrelsen, en koordineret terminsliste 
omfattende tid og sted for sæsonens danske kaproninger på kortbane og indendørsroning. 
Dette skal være gjort senest d. 1.januar hvert år.  
 
KU behandler dispensationsansøgninger om klubskifte i.h.t. Kaproningsreglementets §12 stk. 
3, Reglement for ergometer § 1 stk. 2 og Langdistancekaproningsreglement § 9 stk. 4 samt om 
styrmænd kaproningsreglementet § 23 stk. 1. 
KU kan i særlige tilfælde og under ansvar over for Hovedbestyrelsen dispensere fra 
kaproningsreglementet jf. §32 i Kaproningsreglementet og Reglement for ergometerroning § 
5. 
 



KU er med til at sikre at der gives input til ansvarlige for Regattatilmeldingssystemet således at 
det løbende udvikles med henblik på at skabe overblik, mulighed for tilmelding samt 
information om resultater til danske kaproninger. 
 

Æresbevisninger og fejringer KU tildeler efter ansøgning Udmærkelsestegn for kaproere i guld og sølv. 
 
KU er ansvarlig for fejring af medaljetagere for U23 roere og derunder. Roere under DRC fejres 
i et samarbejde med Sportschefen. 
Det være sig f.eks. ved modtagelse i lufthavn og/eller afholdelse af reception. 
 

Jura KU har ansvaret for kontinuerlig ajourføring af DFfR-s kapronings- og ergometerreglement 
samt for koordinering af input fra relaterede udvalg (dommer- og sikkerhedsudvalg) samt for 
at bære disse ændringer igennem i forhold til Hovedgeneralforsamlingen. 
 
KU bør og kan bistå og udrede eventuelle tvister i kaproningsmæssige henseender. 
 
KU bør afholde årlige møder med Dommerudvalget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtaget på Hovedbestyrelses møde April 2019.  


