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DANSK FORENING FOR ROSPORT 

Årsberetning 2019 fra langtursudvalget  

Langtursudvalget udbyder hvert på spændende langture til ind- og udland samt 

administrerer de udstationerede både. 

Af Lina Birgitte Johansen – formand i langtursudvalget 

DFfR’s langtursudvalg har i 2019 arbejdet med 2 hovedområder 

- Attraktive tilbud om langture i ind- og udland til roere fra hele Danmark 

- Tilbud om andre herlige rooplevelser i forbundets 13 udstationerede både placeret i 

Jylland, på Als, Langeland, Fyn, Lolland og Sjælland – alle med rigtig gode muligheder for 

langture i dejlige Danmark. 

I juli måned oplevede i alt 42 roere fra 27 klubber fordelt på 2 forskellige ture af 3-4 dages 

varighed i Smålandshavet og Storebælt på Danmark dejligst turene med udgangspunkt i 
Nakskov Fjord. Den ene tur foregik hen over en forlænget weekend; den anden på hverdage. 

Begge ture foregik i inriggere; overnatningerne var i lækre luksus-campinghytter på Nakskov 
Fjord Camping. 

 

Med dagstemperaturer på mellem 29 og 31 grader oplevede 20 roere fra 12 roklubber New York 

til lands og til vands. Fire roture indgik i turens program, hvor højdepunkterne var en 

halvdagstur rundt om Frihedsgudinden og en heldagstur rundt om Manhattan. Alle roturene 
foregik i den lokale roklubs 4-årers både kaldet ”Whitehall Rowboats” med faste sæder, løse 

fodplader og tovløkker omkring årerne. Roerne bookede selv fly til og fra New York, hvilket 
betød at mange af deltagerne forlængede opholdet i USA enten før eller efter DFfR-turen. 
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21 roere fra 13 roklubber oplevede de smukke omgivelser langs floden Mosel i gyldne 

efterårsfarver i uge 42 i velfungerende danske inriggere. Transporten for deltagerne til og fra 

Danmark foregik med fælles bus. Alle overnatningerne var enten i lokale roklubber, vandrerhjem 

eller mindre hoteller. 

De udstationerede både er placeret i Nakskov, Nykøbing Sjælland, Rudkøbing, Skive, 

Sønderborg, Svendborg, Thorsminde og Vordingborg. I 2019 har bådene sammenlagt været 

udlejet 109 gange i et varierende antal dage/uger, hvilket er en stigning på 27 % i forhold til 

udlejningerne i 2018. De fleste udlejninger har i 2019 været i Sønderborg, Nakskov og 

Vordingborg. 

Planerne for sæsonen 2020 er implementering af et langturspas til benyttelse i forbindelse 

med lån af de udstationerede både. Formålet med langturspasset er bl.a. at præsentere 

destinationerne og synliggøre hvilke muligheder, der er for oplevelser på vandet samt hvilke 

attraktioner, der befinder sig i lokalområdet. 

Sæsons 2020 attraktive tilbud for langture er: Limfjorden, Færøerne og Tolo. Informationerne 

om disse ture er opslået på DFfRs hjemmeside, og der er yderlig informeret om dem i 

nyhedsbrevene fra sekretariatet. 

 

 

 

 

 

 

 


