
Det nye netværk på tværs af Dansk Forening for Rosport, Dansk Sejlunion og Dansk Kano 
og Kajakforbund
Netværket er for alle roere og sejlere i vores medlemsklubber, der interesserer sig for 
emner som byggeprojekter, adgang til vandet, bæredygtighed og natur i vandsporten.
Der er 3 typer Blå Ambassadører og du vælger selv, hvilken type og hvilket emne du vil 
være Blå Ambassadør indenfor:

BLIV BLÅ AMBASSADØR

Denne funktion skal koordineres med klubbens ledelse

For dig, der gerne vil være med i et lokalt/regionalt brugerråd, tale 
roerne/sejlernes sag og i nogle tilfælde repræsentere forbundet.
Det kan f.eks. være som en del af:
• Det lokale frilu�sråd
• Brugerråd i nationalparkerne
• Havneudvalg

POLITISKE REPRÆSENTANTER

Denne funktion skal koordineres med klubbens ledelse

For dig, der interessere dig for faciliteter, naturaktiviteter eller 
bæredygtighed i din klub.
Det kan være du:
• Står for facilitetsprojekter i klubben
• Gerne vil gøre klubbens aktiviteter mere bæredygtige
• Gør en indsats for, at der bliver sparet energi og penge i 

klubhuset
• Står for naturaktiviteter i klubben

KLUBMEDLEMMER, SOM ER FRIVILLIGE I KLUBBEN

ROEREN/SEJLEREN PÅ VANDET

Dig der holder øje med udfordringer på og ved vandet, når du er 
på tur og som vil give os besked, så vi ved mere om, hvor vi skal 
sætte ind.
Det kan være du oplever:
• Isætningsbroer der er i stykker
• Ulovlig skiltning eller hegn
• Broer der ikke åbner e�er a�ale
• Arbejdsfelter på vandet, der ikke er ordentligt markeret



Det nye netværk på tværs af Dansk Forening for Rosport, Dansk Sejlunion og Dansk Kano 
og Kajakforbund

BLIV BLÅ AMBASSADØR

Kontaktoplysninger:

Kamilla Ryding
Facilitetskonsulent
@: kry@roning.dk

Irene Lauridsen
Miljøkonsulent
@: il@kano-kajak.dk

HVAD FÅR DU SOM BLÅ AMBASSADØR?

• Velkomstpakke med informationsmateriale om de forskellige emner samt en lille 
gave til dig

• Gratis deltagelse i 1-2 årlige arrangementer, hvor vi inviterer oplægsholdere, som 
kan fortælle om relevante og aktuelle emner, og hvor vi skal dele vores erfaringer 
med hinanden i hyggelige rammer og godt selskab.

• Gratis deltagelse ved faglige møder og webinar om de forskellige emner
• Nyhedsmail med gode råd og informationer om hvordan andre klubber bygger 

deres klubhus, puljer til klubaktiviteter, bæredygtige tiltag i klubben m.m.
• Hjælp og inspiration fra sekretariatet til at planlægge og finde finansiering til 

klubaktiviteter eller byggeprojekter

Hvis du har lyst til 
fællesskab, nyttig viden og 
en bedre verden for 
aktiviteter på vandet, så kan 
du tilmelde dig netværket, 
ved at scanne koden

Hvordan bliver jeg Blå Ambassadør?

Give os besked om de udfordringer, 
du oplever på vandet via mail, sms 
eller ved at sende et billede

• Sende information om aktiviteter i klubben, 
mindst en gang om året. Det kan bare være en 
kort mail/SMS/billeder med status.

• Holde oplæg om dit arbejde i klubben, i 
tilfælde af, at aktiviteterne er af særlig 
interesse for andre klubber, til f.eks. årsmøder, 
interviews eller webinarer

• Holde mindst en aktivitet i klubben, hvor du 
videreformidler det du har lært om emnet til 
resten af klubben.

Hvad skal du gøre som Blå 
Ambassadør i gruppe 1 og 2?

• Give os besked om de 
udfordringer, du oplever på vandet 
via mail, sms eller ved at sende et 
billede.

Hvad kan du gøre som Blå 
Ambassadør i gruppe 3?

…og så håber vi at du få lyst til at deltage i de årlige arrangementer med de andre 
Blå Ambassadører


