DFfR’s Langdistancekaproning - Baggrund
Hvad er det? - Og hvorfor?
LANGTURSROERNES KAPRONING!!
Dette skrift er en formålsbeskrivelse for arbejdet med at udvikle
langdistancekaproningerne til det bedst mulige aktivitetstilbud for flest mulige roklubber.
Og reglementet skal læses med baggrund i disse formål.
Regler og styrmænd:
Der roes - som på en langtur - på åbent vand blandt al anden trafik. Færdselsreglerne skal
overholdes lige så vel som konkurrencens regler. (... vil Bornholmerfærgen ud, skal man
holde tilbage ...) Det er derfor et ufravigeligt krav, at der skal være uddannede
langtursstyrmænd i bådene. Også i bådene fra den arrangerende klub, selvom ruten ligger
i deres lokalfarvand, - det samme hold skal kunne stille op i alle turneringens stævner. Det
gælder dog ikke løb over 10 km. Her kræves der ikke en langtursstyrmand i båden da 10
km løbene afvikles på en beskyttet bane med ekstra overvågning. De lokale
farvandsregler, der skal tages hensyn til, bliver gennemgået på styrmandsbriefingen før
løbet.
Bådene:
Der skal roes i de almindelige langtursbåde, næsten alle danske roklubber har. Og
omvendt: de både, der benyttes til langdistancekaproning, skal også kunne benyttes til
langtursroning. Velholdte og veltrimmede både er til glæde for alle klubbens medlemmer!
Ingen klubber behøver investere i specielle både, som ikke kan benyttes til andet end
langdistancekaproning. Vægtgrænser og lign. har til formål at forhindre brug af "ekstreme"
både. Det skal være roerne - og ikke den dyreste båd, der vinder. Løbene tilrettelægges,
så bådene kan genbruges fra formiddag til eftermiddag. De deltagende klubber er ofte
behjælpelige med lån af båd, hvor det er muligt. Kontakt eventuelt arrangøren.
Holdene:
Der skal være løb, hvor deltagerne kan ro i de hold, der roer sammen til hverdag - uden
hensyn til køn og alder.
Styrkemæssige uligheder udlignes med en handicapkorrektion. At holdene har forskellig

teknik, kondition og måske ikke "lige træk" på årerne kan ikke udlignes, og det vil blive
disse faktorer mere end den direkte styrke, der kommer til at gøre udslaget for holdets
placering. Mesterskabsløbene er for rene klubhold.
Dommerne:
Der skal benyttes DFfR godkendte dommere for at sikre deltagerne en sportslig korrekt
afvikling af løbene. Dommerne er også med til at øge erfaringsudvekslingen mellem
arrangørerne.
Arrangørerne:
Arrangørerne indgår i en turnus således, at der sikres en jævn fordeling af stævnerne øst
og vest for Storebælt. At stævnerne foregår på så forskelligartede farvande som muligt, er
til fordel for de alsidige langtursroere. Stævnernes ydre rammer er lige så forskellige som
de klubber, der afholder dem, men den høje kvalitet og ensartede løbsafvikling sikres ved
en intensiv erfaringsudveksling og koordinering på det årlige arrangørmøde efter
sæsonen. Dette foregår i samarbejde med MTU. Nye arrangørklubber kan komme med i
turneringen efter en vurdering af klubbens kendskab til langdistancekaproning, f.eks. udfra
erfaring som deltagere. Behovet for et stævne i deres landsdel spiller også ind. De kan
blive inviteret med til arrangørmødet, hvor de kan fremlægge deres interesse for at komme
med.
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