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Styrmandsuddannelsesudvalgets årsberetning
Af formand Niels Ryhding
2021 var igen et år præget af corona, men det lykkedes dog at få lavet en masse gode ting.
Det startede godt nok med 3 aflyste L-kurser, men først i maj kom vi i gang.
I Svendborg Roklub blev der gennemført et Praktisk Langtursstyrmandskursus. Det startede med
et usædvanligt kraftigt skybrud med store hagl lokalt over Svendborg, men derefter gik alt som
planlagt.
I begyndelsen af maj afviklede vi Coastal I i Kalundborg med rigelig blæst og 14 deltagere. Endelig
lykkedes det så i slutningen af maj at holde et Langtursstyrmandskursus på Vandrerhjemmet i
Bellahøj. Nu var coronasituationen sådan at vi kunne være mange samlet med god afstand.
Lørdagen efter blev der gennemført et formindsket Coastal II kursus i Gilleleje, men her var der
næsten for få bølger.

Årets Turlederkursus blev lavet i Frederiksværk Roklub og denne gang afprøvede vi en ny struktur,
hvor alle startede med en rotur på Arresø efterfulgt af primitiv madlavning i Dutch Owen og
endelig overnatning i shelter. Det blev helt i Bushcraftens ånd. Anden dag var der teori i
Frederiksværk Roklub og rotur i fjorden. Dette er helt sikkert en måde at få mere aktivitet ind i et
kursusforløb.
Praktisk kan man vel også kun kalde de 2 Materielkurser, der igen i november blev afholdt i Furesø
Roklub.
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November bød også på 2 Langtursstyrmandskurser henholdsvis i Rungsted Roklub og Nyborg
Roklub. Så trods coronaen lykkedes alligevel at uddanne ca. 100 langtursstyrmænd.
Tyske kurser blev der ikke mulighed for at lave, men 2023 er vi klar til at uddanne tyske roere igen.
Udvalget har haft et godt samarbejde med Sekretariatet, og deltaget i HGF, budgetlægning og
udviklingsseminar i Dalum om DFfR’s strategi.
Lærersamlingen blev denne gang af holdt en lørdag i Korsør Roklub, og her blev 4 nye undervisere
budt velkommen.
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