
Beretning fra coastaludvalget til HGF 2022 i DFfR 

 

Coastal-aktiviteter  

Det er lykkedes at gennemføre en del coastal-arrangementer i året der gik, trods corona og hvad der 

nu ellers har været af udfordringer. 

 

Nationalt blev der gennemført 3 coastal-regattaer i årets løb 

14. august afholdtes en 4 km endurance-regatta i Humlebæk, hvor banen var inspireret af en VM-

bane fra 2017. Regattaen trak, igen i år, roere til fra Sverige, hvor der kom deltagere fra 

Helsingborg og Kungsälven, som også havde en del unge roere med. Der deltog i alt 43 hold fra 8 

klubber. 

4. september blev der afholdt Danish Open Coastal / Forbundsmesterskaber i coastal ved Saksild 

Strand i Odder. Regattaen var planlagt til året før, men blev udsat pga. corona. Odder Roklub lagde 

en stor indsats i arrangementet, der blev super godt, og tiltrak roere fra Slovakiet, Tyskland, Sverige 

og flere danske klubber. 

25. september afholdtes Danmarks første officielle Beach Sprint regatta ved Køge Bugt Strandpark i 

Ishøj. Sprint-disciplinen kræver en helt anden indsats fra arrangørerne end endurance, da der skulle 

skaffes ens både, som stilles til rådighed for deltagerne. Disciplinen afvikles med de mange korte 

løb, og der er behov for mange hjælpere, og der er meget som skal koordineres, så det kræver meget 

af arrangørerne. Samlet set var dagen en succes. Vi og deltagerne fik megen erfaring med derfra.  

 

Internationalt deltog danske roere i flere endurance-regattaer 

4. august afholdtes Nordic Rowing Coastal Championships i Helsingborg med flere danske hold og 

flere gode danske placeringer.  

1.-3. oktober stillede Danske Studenters Roklub med flere hold til VM for klubhold i Portugal. 

Mette Dyrlund Petersen og Calina Schanze lavede fremragende løb, og kom hjem med sølv i dame 

C2X. 

DSR sendte også flere roere til Prince Albert Challenge i Monaco den 27. november. 

 

Coastal har også været på programmet til Sved På Panden-kaproningerne i København, og der var 

udskrevet coastalløb til Nivå Maraton den 11. september, som desværre blev aflyst.  

Thorsminde Coastal Roklub afholdt igen ”Sommerhøjskole med fokus på coastalroning” den 3. - 9. 

juli 2021, hvor der var fokus på mange coastalroningens facetter, bl.a. motionsroning, turroning, 

instruktion og kaproning. 

 



Ungdom har også været i fokus 

29. maj blev der, med stor succes, afviklet et Beach Sprint ungdomstræf i Stevns. 

26. - 30. juli var coastal, sammen med outrigger og inrigger, roaktiviteterne på årets 

ungdomssommerlejr i Vordingborg, hvor der deltog omkring 30 ungdomsroere fra flere klubber.  

 

Stigende interesse for coastal 

I udvalget oplever vi stadig en stigende interesse i og et øget fokus på coastalroning. Klubber, 

instruktører og roere vælger oftere coastalbåde og coastalaktiviteter end før. Sportsroere ser mere og 

mere, at vinterens ergometertræning, med succes, kan fortsætte i coastalbådene. Instruktion sker nu 

direkte i coastalbåde i flere klubber, og der ros stadig langture i coastal. 

Når vi ser lidt fremad, spår vi også, at der vil komme en større interesse for at ro kaproning i 

coastalbåde, dels som lokale træ-til-træ kaproninger, men også en større deltagelse i disciplinerne 

endurance og beach-sprint, som begge er VM-discipliner, og hvor i hvert fald en af dem, forventes 

på OL-programmet i 2028. Vi begynder derfor også at se ind i et muligt samarbejde med Danmarks 

Rocenter og kortbanekaproerne i en bredere forstand. På sigt kan et det give synergieffekter, hvor 

der kan rekrutteres kortbane-eliteroere fra coastalmiljøer, og hvor coastal-træning og -konkurrence 

kan fungere side om side med, og i partnerskab med, kortbanekaproning for både ungdom, senior 

og masters. 

 

Udvalgsarbejdet 

Udover at støtte op omkring og være med til at arrangere de danske coastal-regattaer, så er udvalget 

også i et samarbejde med sekretariatet, dommerudvalget, uddannelsesudvalget, hovedbestyrelsen og 

flere roklubber, i gang med at udvikle tilbud og aktiviteter, som skal understøtte coastalroning i 

Danmark.  

De stadig lidt nye regatta-discipliner: endurance og beach-sprint, kræver nye reglementer, nye 

planer og ny viden. Det er alt sammen noget udvalget fortsat arbejder på at opbygge, indsamle, 

udvikle og forbedre.  

I udvalget vil vi gerne understøtte udviklingen i klubberne, og hjælpe roerne. Vi arbejder aktuelt på 

at udvikle kurser målrettet de behov klubberne og roerne har lige nu. Vi arbejder også med en ide 

om at skabe ro- og træningsfælleskaber på tværs og mellem klubberne, bl.a. med udgangspunkt i de 

forbundets coastalcentre, hvor det andet snart åbner i Kolding.  

Den ene af coastaludvalgets 2 udstationerede både flyttes snart til det nye Coastal Center i Kolding 

fra forbundets Coastal Rowing Center i Thorsminde. Vi ser frem til et år med meget aktivitet, som 

forhåbentlig vil give mange gode oplevelser og være med til at flytte dansk roning fremad. 

 


