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Dansk Forening for Rosport 

Coastaludvalget  

 

 Kommissorium for DFfRs Coastaludvalg  

Udvalgets formål 

Udvalget skal arbejde for at understøtte udviklingen af coastalroningen bredt i Danmark – og for 

et bredt og varieret udbud af aktiviteter og -tilbud inden for coastalroning målrettet motionsroere 

og konkurrenceroere i alle aldre. Det kan ske gennem aktiviteter, samlinger, klubbesøg, 

vejledninger, konkurrencer, seminarer, netværksmøder og kommunikation. Enten i regi af 

udvalget eller udført af andre udvalg i DFfR. 

Udvalget har ansvaret for, sammen med DFfRs bestyrelse, at sætte retning og fastlægge strategi 

for udviklingen af coastalroning inden for aktiviteter, konkurrencer, retningslinjer og 

kompetenceudvikling, samt at koordinere alle coastaltilbud og tiltag på tværs af DFfRs 

organisation. 

Udvalget er rådgivende i forhold til ekspertise på coastalområdet. 

Ansvarsområder og opgaver 

Udvalget skal følge, udvikle, arrangere og koordinere tiltag på landsplan inden for coastalroning, 

samt formidle viden om dette. 

Udvalget har følgende ansvarsområder og opgaver: 

1) Sikre en strategi for udvikling af coastalroning 

2) Sikre at der arrangeres forskellige former for ture for roere i danske og udenlandske 

farvande – af kortere eller længere varighed – og for varierende målgrupper 

3) Sikre udvikling og understøtte gennemførelse af landsdækkende roaktiviteter; 

eksempelvis konkurrencer, træf, turneringer og andre særlige roevents 

4) Sikre at der findes tidssvarende og relevante trænings-og uddannelsestilbud 

5) Sikre og koordinere formidling, kommunikation og synliggørelse af aktiviteter og viden 

inden for udvalgets område 

6) Ansvar for relevante reglementer, retningslinjer og vejledninger i samråd med andre 

relevante udvalg 

7) Sikre afholdelse af årligt forbundsmesterskab i coastalroning 

8) Ansvar for retningslinjer for udtagelse/deltagelse i FISA arrangementer inden for udvalgets 

område 

9) Repræsentere Danmark i relevante fora og udvalg på coastalområdet uden for DFfR 

Retningslinjer og rammer for udvalgets arbejde 

Udvalget arbejder inden for ”Rammer for DFfRs udvalg”, der skal betragtes som en del af dette 

kommissorium.  

Godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 30. november 2019. 
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