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DANSK FORENING FOR ROSPORT 

Styrmandsuddannelsesudvalget årsberetning 

Af formand Niels Ryhding 

2019 var et meget aktivt år for underviserne i både coastalregi og langture. Der skulle 

implementeres nye tilmeldingsprogrammer og nye medarbejdere på sekretariatet. Det er fra 

Udvalgets side brugt en del tid på at sikre samarbejdet med Sekretariatet. 

Det er blevet til 4 velbesøgte langtursstyrmandskurser i henholdsvis: København, Aalborg 

Silkeborg, Nyborg. Alle kurser blev pænt fyldt med i alt omkring 100 kursister. Ratzeburgkurset 

blev ikke til noget på grund af mangel på undervisere. Derudover blev der lavet 1 materialekurser 

i Furesø samt coastalkurser i Kalundborg og Thorsminde. Vejret i Thorsminde gjorde at noget af 

undervisningen måtte flyttes til Lemvig, hvor vi fik lov til at låne klubbens faciliteter. I Kalundborg 

havde vi endda 4 færøske friske roere med. De klarede fint omstillingen fra deres traditionelle 

tunge færøbåde med én åre. Alle gennemførte kurser har efterfølgende fået gode evalueringer fra 

deltagerne. 

I november blev der holdt lærersamling på Korsør Vandrerhjem, hvor erfaringer fra årets kurser 

og nye ideer til undervisningsmaterialer blev drøftet, således vi kan sikre at undervisningen 

foregår ens alle steder i landet. Vi fik et indlæg om miljøemner, som vi fremover vil integrere i 

vores undervisning. 

Vi har arbejdet meget på at ajourføre vores undervisningsmaterialer med videoklip og indlagt 

praktiske opgaver for at skabe afvekslende undervisning.  

Sammen med Trænerudvalget er der lagt plan om at coastalkurserne i 2020 kommer til at 

indeholde mere om roteknik med to årer og justering af coastalbåden. 

Siden sidste år er der lykkedes at finde flere nye og yngre undervisere til langtursstyrmands-

kurserne. Nu har vi igen undervisere der kan stå for de tyske kurser, så der bliver ingen kan laves 

tyske kurser I samarbejde med DRV. 

Udvalget blev udvidet i efteråret, så vi nu består af: Niels Ryhding, Kate Skavin, Claus Lerche og 

Marie Valeur. 

Udvalget ser frem til et godt undervisningsår 2020. 

 

 


