
KU seminar, 2.11.2019 kl. 9.30-16 

Dagsorden 
 
Formiddag: 9.30-12.30 

1) Beretning v. Morten Espersen (KU) 
2) Oplæg om rekruttering  v. Anna Karina Ggravad (DFfR) 
3) Indkomne forslag til behandling v. Morten Espersen (KU) 

Frokost: 12.30-13.30 
 
Eftermiddag: 13.30-16:00 

4) Info fra DRC v. Finn Trærup (DRC) 
5) Ungdomslandsholdsstruktur v. Nils Henrik Stene og Anders Tranberg (DRC) 
6) Udtagelseskriterier og deltagerbetalinger v. Morten Espersen/Lea Jakobsen (KU) 

Ordstyrer: Ian Baden 

Referent: Lea Jakobsen 

1. KU beretning (Morten Espersen, Peter Jelsgaard (TU Cup)) 

KU medlemmer 2019: Morten Espersen, Lea Jakobsen, Niels Holmquist, Johnny Bo Vikkelsøe, Anders 

Brems, Peter Jelsgaard, Rene Andersen, Alexander Rathenborg 

2020 sæson: Rene og Peter udtræder – afsøger nyt medlem inden for dommerstanden.  

Hamborg – klubberne bedes afregne med regattaen i Hamborg ved regattaen.  

Ratzeburg – indmelde overnatning i god tid via tilmeld.dk – kun 60 pladser i 2020. 

TU-Cup:  

- CPH regatta (2 dage), Sorø (1 dag), Holstebro (1 dag), DM (1 dag). Gerne flere løb (fx Århus 

Open, Haderslev).  

- Indsigelsesfrist for TU-Cup resultater er 1 uge! 

- Sponsor Præmier: Gavekort til trikot.  

- Nyt tiltag de næste 3 år – udlodning af junior 1x hvert år – endeligt set-up ikke fastsat, 

information kommer i løbet af vinteren. Input til udlodning af 1x til Peter Jelsgaard.  

 

2. Rekruttering (Anna Karina Gravad (DFfR), Niels Henrik Stene & Anders Tranberg (DRC)– alle 

deltagere) 

Sessionen blev brugt til at videns-dele om udfordringer og løsninger i forhold til rekruttering (indirekte 

fastholdelse) 

Rekruttering og fastholdelse til dansk roning er via dygtiggørelse – viden ligger hos kaproningsklubberne.  



Forbundets udviklingsressourcer bør fokusere på kaproningsklubberne.  

Input bliver taget op af DFfR; i strategisk arbejde og i klubudviklings tiltagene.  

Alle deltagere ved KU er velkomne til at tage fat i Sekretariatet for yderligere sparring. Alle deltagene 

klubber har i mail modtaget dokumenter med  

 

3. Indkomne forslag 

Bagsværd Roklub med diskussionsoplæg for at få flere kvinder til at stille op i FM løb. Forslag til hvorden 

dette kan motiveres:  

- stryge inrigger (W2+inr) 

- øge gebyrer og give indtægten til de kvindelige roere 

Andre forslag ang. DM afledt af diskussion fra BR:  

- Tage TU-Cup for junior B ud af DM (begrundelse – Junior B roere kan ro senior løb).  

- Ændre løbsrækkefølgen for at fordre deltagelse af de samme roere i flere løb.  

I 2016-17: oplæg fra arbejdsgruppe om tilretning af DM for at få lige antal DIF mesterskaber til DM for 

mænd og kvinder.  

Ændring siden: FM i W4- tilføjet, mix junior 8+ tilføjet, junior mænd 8+ taget ud. HB medlem (Thomas 

Ebert) har haft dialog med DIF ang. mulighed for at flytte rundt på DIF mesterskaberne for at skabe mere 

ligelig fordeling af DIF mesterskaber mellem kvinder og mænd. Redegørelse ved KU seminar 2018: ikke 

nemt – man skal bevise, at der er nok deltagere.  

KU seminar opfordrer KU at genoptage diskussion omkring DM – løbsrækkefølge, fordeling af 

mesterskaber, inrigger, DM uge – med udgangspunkt i den tidligere arbejdsgruppes arbejde.  

Reminder: forslag til vedtægtsændringer til HGF på kaproningsområdet skal via KU seminar til diskussion 

og eventuel vedtagelse først.  

Fremadrettet: Indkomne forslag skal være skriftligt dokumenteret og KU i hænde senest 3 uger før KU 

seminar og deltagende klubber i hænde senest 2 uger før. 

4. Info fra DRC 

Præsenterede slides deles.  

Kraftcenter København er under udvikling ved Niels Hyldager – styregruppe vil blive nedsat og 

information delt.  

5. Landsholdsstruktur 2020 

Præsenterede slides deles 

Revideret landsholdsstruktur for U19:  

- Der skal formuleres målbare enheder for success af udviklingsstrukturen:  

o Antal roere i bruttogruppe 



o Antal roere i ”toppen” 

Ingen Baltic Cup camp – er der nogen, der vil  

6. Udtagelseskriterier 

Slides præsenteret bliver delt, men rettet for fejl! 

Udtagelseskriterier bliver tilgængelige på roning.dk og bliver sendt ud med materiale fra KU seminar. 

Følgende ændringer på baggrund af KU seminar: 

- Specifikation om brugen af test regatta for sidste års juniorer 

- Særlige forhold omkring JNM pga tidligere placering 

Senior (uden for DRC) udtagelseskriterier bliver offentliggjort så snart de er klar inkl. deltagergebyr og 

om der er fuld egenbetaling.  

 

7. Evt.  

Mulighed for leasing/lån af Falcon Racing både til udviklingshold – kontakt til Jens Toft Christiansen fra 

Hadsund for info. 

 


