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KOMMISORIUM FOR MASTERUDVALGET I DFFR 

Udvalgets formål  
Udvalget varetager aktiviteter og er rådgivende i forhold til ekspertise på Masterområdet. 

Udvalget sikrer gennemførelse af aktiviteter, der understøtter DFfR’s strategiske mål for 
udvalgets område og giver muligheder for udøvelse og udvikling af masterroere for medlemmer i 
DFfR’s klubber. I den udstrækning at udvalgets aktiviteter indgår som resultatmål i strategiaftalen 
med DIF, er de en del af udvalgets arbejdsområde.  

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

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

Primære samarbejdsudvalg er: 

• Kaproningsudvalget 
• Dommerudvalget 
• Regattaudvalget 

Sekundære samarbejdsudvalg er: 

• Coastaludvalget 

Opgaver 
Udvalgets primære opgaver der understøtter strategien, er følgende:  

• Få flere masterroere til at deltage nationale/internationale regattaer specielt den yngste 
del af master roer 

• Lave aftaler med diverse regattaer om ønsker af løb for Masterroer f.eks. mixløb / 
masterløb ved Odense 

• Gøre eRoning til en naturlig del af vintertræningen 
• Lave træningsprogrammer til brug specielt for master roer 
• Arrangere 1-2 årlige MasterCamp 
• Arbejde på at få Nordisk Master Regatta genindført  
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Primære opgaver, der er væsentlige, men ikke direkte understøtter strategien 
er følgende: 

• Sørge for start-ur så roerne kan følge med start proceduren i forhold til handicap 
• Sørge for ajourføring af handikapskemaet 
• Samkørsel/overnatning til f.eks. World Rowing-Master 
• Samkørsel med bådtransporter internationalt  

Udvalgets sekundære opgaver er følgende:  

• At forsøge at få trænerassistance ud til masterklubberne  
• At lave en fælles makkerbørs med masterroere, der mangler en roer på tværs af klubberne 
• Lave 2-3 weekendsamlinger i outrigger 

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 
udvalgsarbejdet.  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 aktiviteterne 
går ud over det årlige godkendte budget.  

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.  

Udvalget er omfattet af følgende reglementer: 

• Kaproningsreglementet 
• Ergometerreglementet 

Udvalget er omfattet af følgende retningslinjer:  

• Retningslinjer for sikkerhed   
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