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På Hovedgeneralforsamlingen vil Kaproningsudvalget give en mundtlig redegørelse af
prøveperioden, indstillingen fra KU er, at reglementsændringen bliver permanent.
KU’s begrundelse for at gøre forsøget permanent er:
Junior B roere "udsættes" for samme distance hvis de udtages til fx. Baltic Cup; dog kan det
psykologiske pres være anderledes/hårdere når juniorroere indgår på seniorhold, og vi er klar
over at der pålægges trænere og klubledelse et øget ansvar for at brugen af juniorer foregår
ansvarligt og med omtanke.
- muligheden har være begrænset benyttet i forsøgsperioden
- øger muligheden for at de enkelte klubber kan stille hold til DM
Udpluk fra HGF-referat fra 2018:
6. Behandling af indkomne forslag.
Forslag til ændring af kaproningsreglementet § 19 – JUNIORROERE
Morten Espersen, Formand for KU: Motiverer forslaget.
Michael V. Sørensen (MVS), Odense Roklub: Der har ved flere lejligheder været drøftet letvægtsroning
for juniorroere, hver gang er det blevet afvist. Med det stillede forslag vil det blive muligt for
juniorroere at stille op i letvægstløb i den åbne klasse. MVS henviser til at flere klubber, inkl. Odense
Roklub har haft eksempler på juniorroere, der har fået spiseforstyrrelser. MVS kan støtte forslaget,
hvis man begrænser U17 roernes deltagelse til de åbne løb – altså ikke letvægt.
Kasper Haagensen, DSR (KH): Foreslår at der indføres en prøveperiode på 2 år hvis forslaget
vedtages, således at det i givet fald skal forelægges for generalforsamlingen igen i 2020.
Pia, ARA: Bakker op om en prøveperiode på 2 år, men forstår ikke vægtproblematikken.
Thomas Sander Hansen (TSH), Dommerudvalget: Der har ikke været givet dispensation til U17 roere
til deltagelse i åbne løb i den tid TSH har været dommer (2009)
Reiner Modest, L*R: Det er KU der giver dispensation, og der har været givet dispensation.
Anne Nissen, ÆGIR: Støtter forslaget, men ønsker ikke letvægt.
Torben Thyren, Hvidovre Roklub: Støtter forslaget, men ønsker ikke letvægt og spørger ind til det
modsatte, altså at en roer presses til at tage på i vægt for at komme på hold.
Michael Espersen, Bagsværd: Mener ikke at letvægt er et problem og henviser til at danske
juniorroere ofte stiller op i letvægtsløb i Tyskland.
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Michael V. Sørensen, Odense Roklub: Der er ganske rigtigt letvægtsløb for
juniorroere i Tyskland, men i Tyskland må U 17 roere ikke stille op i den åbne klasse.
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Anders Møller, Stevns: Henviser også til junior letvægtsløb i Tyskland.
Lisbet Falch Jakobsen, Hovedbestyrelsen: Støtter forslaget, men ønsker ikke letvægt.
JF: Først stemmes der om KH’s forlag om at forslaget, hvis det bliver vedtaget, tidsbegrænses til 2
år.
Forslaget vedtaget.
JF: Der stemmes om det af MVS formulerede forslag:
Pkt. 5. U19 & U17 roere må deltage i løb udskrevet for seniorroere herunder ved
Danmarksmesterskaberne. Dog ikke i løb, der er udskrevet i letvægt.
Forslaget vedtages med 79 stemmer for, 39 imod og 13 blanke.
Det endeligt vedtagne forslag lyder således:
Pkt. 5. U19 & U17 roere må deltage i løb udskrevet for seniorroere herunder ved
Danmarksmesterskaberne. Dog ikke i løb, der er udskrevet i letvægt.
Forslaget er midlertidigt, og skal endeligt behandles på HGF 2020.
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