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KOMMUSORIUM FOR LANGDISTANCEKAPRONINGSUDVALG I 
DFFR 

Udvalgets formål  

Langdistancekaproningsudvalget arbejder for at inspirere til og synliggøre kaproning og træning 
i inrigger.  

Udvalgets bemanding  

Udvalgets formand udpeges af Hovedbestyrelsen og udvalgets sammensætning sker i 
samarbejde mellem udvalg og Hovedbestyrelse samt godkendes endeligt af Hovedbestyrelsen. 
Udvalget består af minimum 3 medlemmer, der kompetencemæssigt skal dække udvalgets 
ansvarsområder. Det tilstræbes at der er en geografisk og diversitetsmæssig repræsentation.   

Ansvarsområder og samarbejdspartnere 

Udvalget har til opgave at være orienteret om eksisterende muligheder for at dyste i inrigger 
samt de klubber og/eller netværk, der arbejder med langdistance træning i inrigger. 

Udvalget arbejder sammen med klubber som tilbyder regattaer, dyster eller afholder 
træningssamlinger i inrigger. Udvalget arbejder ligeledes sammen med de ansvarlige for 
uddannelsen ’Sportsroning’. 

Opgaver 

• Inspirere roklubber og netværk til at udbyde regattaer, samlinger og/eller arrangementer 
som fokuserer på træning og kaproning i inrigger. 

• Vejlede arrangører af ovenstående arrangementer med viden om kaproning og træning i 
inrigger. 

• Indhente viden om ovenstående typer af arrangementer, beskrive dem og promovere 
dem til potentielle deltagere og arrangører. 

Udvalgets primære opgaver der understøtter strategien, er følgende:  

• Promovere regattaer i inrigger for potentielle deltagere 

Primære opgaver, der er væsentlige, men ikke direkte understøtter strategien er 
følgende: 
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• Inspirere og erfaringsudveksle med klubber der arrangerer regattaer, dyster 
og træningssamlinger i inrigger. 
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Udvalgets arbejde 

Udvalget har en løbende indsats for at promovere aktuelle tilbud og samler desuden 
relevante regatta arrangører med henblik på kalenderkoordinering og fælles inspiration og 
erfaringsudveksling. 

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.  

- Langdistancekaproningsreglementet  
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