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KOMMISORIUM FOR SIKKERHEDSUDVALG I DFFR 

Udvalgets formål  
Udvalget er rådgivende for HB, udvalg, sekretariatet og klubberne i forhold til ekspertise på 
sikkerhedsområdet. 

Udvalget sikrer gennemførelse af aktiviteter, der understøtter DFfR’s strategiske mål for 
udvalgets område og giver muligheder for udøvelse og udvikling af sikkerhed 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 af minimum 4 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, arrangere og koordinere aktiviteter relateret til sikkerhed.  

Sikkerhedsområdet defineres som forhold om sikkerhed på vandet samt arbejdsmiljøsikkerhed i 
klubberne. Dette sker på tværs af organisationen.  

Primære samarbejdsudvalg er:  

• Sikkerhedsudvalgets primære opgaver retter sig mod alle udvalg, arbejdsgrupper og 
administration, der beskæftiger sig med aktiviteter rettet mod vandet og på vandet. Hertil 
aktiviteter, der relaterer sig til arbejdsmiljø omkring sikkerheden med håndtering af 
materiel på land.  

Opgaver 
Udvalgets primære opgaver der understøtter strategien, er følgende:  

• Sikre at der findes minimumskrav til sikkerhedsregler. Disse skal baseres på den til enhver 
tid gældende lovgivning og gode, sikre og alment anerkendte normer.  

• Sikre at der etableres en centralt tilgængelig erfaringsdatabase for utilsigtede hændelser 
og formidling af den opnåede viden.  

• Sikre at vi overholder materielregler fra World Rowing 
• Rådgivning til HB ved behandling af regeludvikling og ansøgninger om dispensation ved 

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

• Kontakt til myndigheder i relation til sikkerhed på vandet og arbejdsmiljøsikkerhed.  
• Kontakt til Søsportens Sikkerhedsråd 
• Sikkerhed ved materiel (eks. redningsudstyr, bådkonstruktion) 

Udvalgets sekundære opgaver er følgende:  

• Støtte op om klubbernes sikkerhedsarbejde gennem udveksling af erfaringer.  
• Arbejde for at klubberne udpeger en kontaktperson der kan medvirke til en hurtig og 

sikker udveksling af information om sikkerhedsrelaterede emner. 

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.  

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: 

• Rammer for DFfR’s udvalg dateret den 8.4.2011 
• Sølovgivningen  
• Arbejdsmiljølovgivningen 
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