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KOMMISORIUM FOR UDDANNELSESKOORDINERINGSUDVALG I 
DFFR 

Udvalgets formål   
Udvalget skal koordinere udbud, gennemførelse og planlægning af uddannelser i DFfR regi.  

Udvalget varetager aktiviteter og er rådgivende i forhold til ekspertise på uddannelsesområdet. 

Udvalget sikrer gennemførelse af aktiviteter, der understøtter DFfR’s strategiske mål for 
udvalgets område og giver muligheder for udøvelse og udvikling af langtursstyrmænd, turledere, 
coastalroere, trænere og spinningsinstruktører for medlemmer i DFfR’s klubber. I den 
udstrækning 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 5 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 forestå̊ arbejdet med at udvikle, arrangere og koordinere aktiviteter indenfor 
uddannelsesområdet.  

Udvalget skal sikre, at der udbydes og udvikles de kurser, fagudvalgene har behov for, at kurserne 
er af høj kvalitet og med det rette indhold, at underviserkorpset har de rette kompetencer, dvs. 
en høj faglig og pædagogisk standard, samt vedligeholdelse og videreudvikling af 
kursusmaterialet for både kursister og lærere og opdatering ved regelændringer. Endvidere skal 
det sikres, at det formelle uddannelsesniveau for trænere giver mulighed for videreuddannelse i 
DIF-regi. 

Primære samarbejdsudvalg er: 

• Tur- og motionsudvalget 
• Coastaludvalget 
• Ergometerudvalget 
• Sikkerhedsudvalget 

Sekundære samarbejdsudvalg er: 

• Miljøudvalget  

mailto:dffr@roning.dk


 

 

DANSK FORENING FOR ROSPORT 

Skovalleén 38A, 2880 Bagsværd  
Tlf.: 44440633             Side 2/2 
E-mail: dffr@roning.dk 
www.roning.dk 

Dansk Forening for Rosport 
Vedtaget af HB 
22. november 2022 

 

 

 

 

Opgaver 
Udvalgets primære opgaver, der understøtter strategien, er følgende:  

• Langtursstyrmandskurser 
• Praktisk langtursstyrmandskurser 
• Turlederkursus 
• Coastalkurser 1 og 2 
• Materialekurser 
• Træningslære 
• ATRO 
• Struktureret træning 
• Ungdomstræning 
• Træneren som leder 
• Rospinning 

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

• Hverve og udvikle en underviser af både faglig og pædagogisk høj standard 

Udvalgets sekundære opgaver er følgende:  

• Spotkurser 
• Vedligeholde og udvikle kursusmateriale for både kursister og lærere i samråd med de 

relevante udvalg og interessenter 

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

Udvalget udarbejder i samarbejde med uddannelseskonsulenten og fagudvalgene i efteråret en 
kursusplan for den kommende sæson. Herefter udarbejdes et årligt budget for det kommende års 
aktiviteter og udvalgets arbejde. 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.  

Indholdet af og afholdelse af kurser er omfattende af de til enhver tid gældende reglementer, 
regelsæt og retningslinjer i DFfR.  
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	Ansvarsområder og samarbejdspartnere
	Opgaver
	Udvalgets arbejde
	Retningslinjer og rammer

