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KOMMISORIUM FOR ERGOMETERUDVALGET I DFFR 

Udvalgets formål  
Udvalget understøtter DFfR’s strategiske mål om at få og fastholde nye medlemmer. Dette sker 
via rekruttering til danske roklubber og det virtuelle univers eRoning.  

Udvalget skal arbejde for at eRoning og ergometerroning er et professionelt og samlende tilbud, 
der favner både elite og bredde.  

Udvalget skal arbejde for at ergometerroning er en integreret del af at blive roer i en dansk roklub, 
men også er et tilbud til den individuelle udøver.  

Udvalget skal være med til at understøtte DFfR’s målsætning om få patent på rotaget – DFfR 
(roklubberne og eRoning), er dér man henvender sig for at lære korrekt ro-teknik.   

Udvalgets bemanding  
Udvalgets formand udpeges af HB og udvalgets sammensætning sker i samarbejde mellem 
udvalg og HB samt godkendes endeligt af HB.  

Det tilstræbes at udvalget består af medlemmer, der bredt repræsenterer forskellige områder i 
Dansk Roning, herunder både bredde, elite, discipliner, køn og kompetencer, som kan være med 
til at bidrage til at opfylde strategien.   

Der sigtes efter at udvalget består af minimum 5 medlemmer.   

Desuden tilknyttes der 3-7 personer, som ikke er direkte medlemmer af udvalget, men som ønsker 
at være med til at løse konkrete udvalgsopgaver.  

Ansvarsområder og samarbejdspartnere 
Udvalget har ansvaret for i samråd med kontaktpersoner og øvrige relevante udvalg under DFfR, 
at forestå arbejdet med at udvikle, arrangere og koordinere aktiviteter indenfor eRoning. 

Det er ikke ergometerudvalgets opgave at arrangere Dansk Ronings officielle 
ergometerkonkurrencer og -mesterskaber, men kan have en rådgivende funktion.  

Udvalget stiller sig til rådighed i forhold til vidensdeling og input og forslag til events, som kan 
være med til at drive udviklingen af ergometerroning, ergometertræning og fællesskab omkring 
ergometerroningen.    

Primære samarbejdsudvalg er: 

• Masters udvalg 
• Børne/ unge-udvalg 
• Kaproningsudvalg 
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• Paraudviklingsudvalg.  
• Tur - og motionsudvalg.  
• Dommerudvalg 

Opgaver 
Udvalgets primære opgaver der understøtter strategien, er følgende:  

• at rekruttere medlemmer via eRoning. eRonings platform udbygges, så dette tilbud 
henvender sig til både klubroere og den private roer, som ikke er blevet præsenteret til ro-
sporten via en klub.  

• eRoning skal udbygges med nye programmer, der bliver en endnu større ”bank” af 
træningsprogrammer. 

• eRoning udbygges med en større gruppe af instruktører, som favner de forskellige profiler 
(Master, Youth, 60+, Motionist, Cross-fitt.  

• eRoning skal ved log-in guide brugeren hen til korrekte programmer ud fra deres 
individuelle valg og profil.  

• Ansøge om midler til at udbygge og udvikle eRoning.  
• via samarbejde med øvrige udvalg afdækkes behov, der ligger i de forskellige 

områder/discipliner og eRoning  

Primære opgaver, der er væsentlige, men ikke direkte understøtter strategien er følgende: 

• Arbejde for ergometerroning anerkendes som selvstændig disciplin.  
• Lukke op for at medlemmer af roklubberne kan vælge mellem land og vand eller begge.  

Udvalgets sekundære opgaver er følgende:  

• Strategiske samarbejder med organisationer og institutioner uden for DFfR 

Udvalgets arbejde 
Der tages referat fra udvalgsmøderne, som sendes til kontaktpersoner i HB og på sekretariat. 

Udvalget udarbejder i efteråret et årligt budget for det kommende års aktiviteter og 
udvalgsarbejde.   

Budgettet specificeres på aktiviteter i overensstemmelse med retningslinjer fra sekretariat og 
økonomiansvarlig i HB. 

For alle større aktiviteter sendes der besked til bogholder og kontaktpersoner, hvis de går ud over 
det årlige godkendte budget.  

 

Udvalget mødes to gange om året til statusmøde. Der indlægges løbende møder online/fysisk 
(evt. hybrid-møder) 3-4 gange om året efter behov.  
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Retningslinjer og rammer  
Udvalget arbejder inden for ”Rammer for DFfR’s udvalg” og ”DFfR’s økonomiske 
retningslinjer”, der skal betragtes som en del af dette kommissorium.  

• Regler for ergometer-roning og afvikling af konkurrencer i ergometer.   
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