
COASTALSAMLING 

Fokus på spændende coastalroning.                            

                                                                                                                                               
 

 

Arrangører: DFfR Coastaludvalg og Thorsminde Coastal Roklub 

Lørdag den 14. og søndag den 15. august 2021 i Thorsminde Coastal Roklub & DFfR Coastal Center, 

Havet og Fjordens Hus, Skolegade 25, Thorsminde. 

 

Deltag i en sjov og spændende coastalsamling i Thorsminde, med roning på Nissum Fjord, og hvis vejret og ikke mindst 

deltagernes roerfaring/kundskaber tillader det - coastalroning på Vesterhavet! 

                                                     
 

Coastalsamlingen er for garvede, og helt uerfarne coastalroere. 

Du kan deltage som ”soloroer”, eller I kan deltage som en gruppe roere. 

Vi forsøger at tilpasse aktiviteten til deltagernes behov - så alle får nogle positive oplevelser. 

 

Deltagelse fordrer, at deltagerne som minimum er frigivet som roere, har gennemført en svømmeprøve på min. 300 meter 

i år, og kan begå sig i en robåd, uanset om vandet er blankt, eller der er bølger. Deltagerne skal være indstillet på at ro 

sammen med mange andre roere i holdbådene C2x og C4x+, herudover selvfølgelig mulighed for roning i C1x 

 

Vi sætter fokus på at prøve coastalroning for 1. gang - ligesom vi vil udfordre deltagere med aktivitet for erfarne 

coastalroere. 

Hvis vejr og vind tillader det, er der roning på Vesterhavet, så der er måske chance for virkelig at afprøve bådenes og egne 

muligheder i Vesterhavets bølger ved denne coastalsamling. 

Det er arrangørernes afgørelse, om det kan lade sig gøre, og er forsvarligt, at tage ud på Vesterhavet! 

Vi vil vise, hvad coastalbåden kan - og vi vil inspirere til gode oplevelser i den spændende bådtype, 

Vi vil runde montering og indstilling af en coastalbåd, se på årer, gearing osv. 

Vi vil komme omkring emner som sikkerhed, påklædning og meget mere ved coastalroning. 



Kort sagt - vi vil vise, hvordan coastalroning er mulig - uanset farvand, klub og erfaring med to årer. 

 

Arrangementet vil være meget ”uformelt” i sin form, hvor vi har en lille ”dagsorden”, hvor også deltagerne bidrager med 

yderligere input, erfaringer, betragtninger og udvikling, til gavn og glæde for alle deltagere! 

Samlingen er ikke et ”kursus”, hvor man kan forvente en masse formel viden og kundskaber eller et kursusbevis. Som 

deltager skal man derfor forvente flere ”niveauer” af roerfaring og kundskaber, og det er der plads til! 

 

Arrangørerne stiller både til rådighed, men du/I må gerne medbringe egen/klub coastalbåd!  

 

                                            

Al roning ved denne event ”kittes godt og grundigt sammen” med godt socialt samvær. 

Sikkerheden er i fokus, og derfor vil der være ”følge/instruktør båd” på vandet, når der foregår prøveroning i C1x. 

Denne type roaktivitet vil finde sted på en overvåget og beskyttet bane på Nissum Fjord, hvorfor der ikke kræves, at 

roeren i C1x har langtursstyrmandsret. 

Roaktivitet udenfor denne bane på Nissum Fjord eller på Vesterhavet sker efter gældende langtursreglement, hvor der 

skal være enten en lokal styrmand, eller en langtursstyrmand i båden.  Vi anbefaler at alle deltagere får en 

langtursbevilling af egen klub, inden deltagelse i arrangementet.  

Arrangementet starter lørdag morgen kl. 9:00 med morgenmad - og slutter søndag eftermiddag omkring 

eftermiddagskaffe-tid! 

 

Medlemmer af Thorsminde Coastal Roklub står for den praktiske del, som køkken og forplejning! 

 

                                              
 



Det er muligt at overnatte i Thorsminde Coastal Roklub / Havet og Fjorden Hus. Konceptet er simpelt: Medbring 

liggeunderlag og sovepose. Overnatning i et par fælles soverum eller udendørs i medbragt telt. Ankommer du/I fredag, 

også mulighed for overnatning, - så meddel dette til arrangementets kontaktperson. 

 

Forplejning dækker fra lørdag morgen til søndag eftermiddag. 

Der er mulighed for køb af øl/vand og vin i roklubben til sædvanlige rimelige roklub-priser. 

 

En tilmelding til coastalsamlingen udløser pr. dag en halv times "hjælpende hånd”, så kan vi få alle ender til at nå sammen.  

Dette er udover man naturligvis altid rydder op efter sig selv! 

 

Pris for deltagelse kr. 850, der dækker adgang til coastalbåde, transportforsikring, bådtransport, forplejning og ophold. 

 

Tilmelding og betaling 

DFfR - www.roning.dk for elektronisk tilmelding og betaling, senest fredag den 5.8.2021 kl. 12:00 

 

Deltagelse fordrer, at du møder op med et gyldigt Corona pas, eller et negativt testsvar, iht. de alm. gældende corona-

anbefalinger og restriktioner. 

 
Afklarende spørgsmål - yderligere oplysninger: 
Carl Johan Andersen, DFfR Coastaludvalg, tlf. 41402757 eller carl-johan@runge-andersen.dk  
Niels Iversen, DFfR Coastaludvalg, tlf. 2982 8120 eller n.c.iversen@stofanet.dk  
 
Info: www.roning.dk 
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