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John Høck 
Annie Kaalby (+ LDKU + Egå Rosport) 
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Tommy Eschelund, Randers Roklub 
Christian Probst, Humlebæk Roklub (+ LDKU) 
Bøgh, DSR 
Hjalte Magnussen, Københavns Roklub 
Jørn Erik Rasmussen, Sønderborg Roklub 
Lena Stavnskær & Lisbeth Johnsen, Vejle Roklub 
Henrik Petersen, Nakskov Roklub 
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Brian Sørensen 
 

Referent Annie Kaalby 
 

Emne Langdistancekaproning og maraton roning – årsmøde/seminar 
  

Dagsorden Dagsorden: 
1. Velkomst og præsentation ”bordet rundt” 
2. Gennemgang af 2016 stævner  
3. Evaluering af handicapregler 
4. Evaluering af regattasystemet 
5. Evaluering af udbudte klasser  
6. Evaluering af DFfR timer (kommunikationsårshjul) 
7. Reglementsændringer – er der behov  
8. Turnusplan – noget af ændre? 
9. Orientering om regattaer 2017 (er fordelt) 
10. Drøftelse/orientering om 2018 regattaer 
11. Fastsættelse af start- og efteranmeldelsesgebyr 
12. Langdistancekaproningsudvalg (LDKU) LDKU budget 2017 
13. Regattavejledning og adresseliste 
14. Udligning af dommerudgifter 
15. Plakat 2017 – og sponsorer  
16. Fastlæggelse af mødedato 2017 
17. Eventuelt 

 

 



1.  Præsentation af deltagere – se ovenstående liste.  
 

 

2.  Gennemgang af 2016 stævner – hvad gik godt, hvad kan forbedres? 

 
Randers: IT udfordringer – det er at starte forfra hvert år fordi der går 2 
år i mellem hver regatta.  
Har indført nyt overvågningssystem, hvor man beregner hvornår både 
skal være på forskellige positioner og var de ikke det kunne motorbåd 
sendes afsted.  
Dejlig kort og præcis instruktion om rute.  
 
Egå: Cykler til dommerne er en god ide.  
Coastalbane med dommerbåd var rigtigt fint. Bedre overblik når man er 
på banen.  
Lige rigeligt med andre bøjer ud for dommertårn – men det fungerede.  
Gennemgang af bane: Passage af bøjer ved dommertårn – mere præcis 
beskrivelse ved styrmandsmødet.  
 
DSR: Hektisk dag hvor det var rigtigt svært at få resultater printet ud til 
kontrol.  
En bøje drev og blev flyttet tilbage til korrekt position og det medførte 
nogle passerede forkert om dem. Da det var mange valgte man ikke at 
gøre noget ved det.  
Coastalbane lå fint. Start/mål for coastal var ikke optimal – der skal 
være en båd, dommer kan komme med ud.  
Arbejdsmiljø var ikke i orden og der var ikke fred nok der hvor 
dommerne sad.  
Problemerne er diskuteret på interne evalueringsmøder i DSR. 
KVIK hold byttede numre og det gav en del udfordringer bl.a. ved 
medaljeoverrækkelse. Vær obs. på at regattakontor ikke accepterer 
dette uden involvering af dommere.  
Nogle hold mener at rute omkring Middelgrundsfortet er for 
udfordrende – de synes det bør overvejes om det er rimeligt at lægge 
rute derud. 
 
Humlebæk: Enkelt båd diskvalificeret pga. forkert passage af bøje. 
Coastalløb afviklet samtidig med langdistance og der gjorde der hele 
tiden var liv ved mål linien.  
Konkurrence hvor man roede med ny makker i 2’er coastal – sjov og 
god ide.  
 
Vejle: Problemer med langtursstyrmandsbevis, men ellers super fint 
stævne.  
Forslag om at stenrev markeres med bøje – men samtidig er den jo også 
markeret tydeligt på det kort der udleveres. 
Arrangørerne kunne have ønsket sig flere deltagere.  
 
Øresund maraton: Optakt til arrangement var ikke det bedste. Det var 
svært at få informationer ud af arrangører før stævnet.  
Tracking system var blevet skiftet og der var usikkerhed om hvorvidt 

 



det kunne bruges af dommere til at bedømmelse. Det kunne det ikke.  
Sikkerhed omkring Tippen. Dommere havde krævet motorbåd derude – 
men den var der ikke da arrangementet startede. Arrangørerne valgte 
at køre der ud noget af tiden. 
DFfR tilmeldingssystem bruges kun til tilmelding, da det ikke er velegnet 
til resten.  
 
 
Drøftelse af længden af styrmandsmøde – et møde skal tage den tid 
som det er nødvendigt for at give de relevante informationer i forhold 
til ruten.  
 
Dedikerede dommer medhjælpere ved den enkelte regatta er en god 
ting. 
 

3.  Evaluering af handicapregler 

Der er ingen konkrete forslag kommet ind.  
Enkelte synes der kan kigges 7% regel på 25 km og at der skal kigges på 
7% regel på rene damebåde i mix løb. LDKU kigger på det.  
 

 
 
 
LDKU 
 

4.  Evaluering af regattasystemet 

Systemet er ikke særligt intuitivt og det er ikke nemt at bruge når man 
kun bruger det hvert andet år.  
Menuen i venstre side bør kunne sorteres på om det er kortbane eller 
langdistance man afholder.  
Det er blevet lovet at der afholdes årligt møde med Søren, som er 
ansvarlig for systemet.  Christian har liste med ønsker. 
Ønske om mulighed for at uploade PDF fil med resultater fra maraton. 
 

 
 
 
 
 
 
Christian 

5. Evaluering af udbudte klasser – skal noget ændres? 
Der har været input på Facebook omkring hvem der kan deltage i 2. 
division og om der skal være mere præcise regler.  
Enighed om at det fungerer meget godt og at der er er en vis selv 
disciplin i forhold til hvor man starter. LDKU forsøger at få hold der 
deltager gang på gang i 2. division og sagtens kunne deltage i 1. 
division, til at flytte klasse.  
Forslag om der kunne være ”mentor” ordning i forhold til deltagelse i 2. 
division.  
Der holdes fast i de 2 divisioner.  
 
Spørgsmål om 2’ere og 4’ere skal skilles i 2 klasser. Der er for få 
deltagere til at det er realistisk.  
 
Fortsat ingen 4’er coastal med i 10 km åben mix løbene.  
 
Kun coastal løb i Kolding i 2017.  
Præstø er dog åben over for at have coastal løb – hvis der er nogen som 
hjælpe dem med at arrangere det.  
 
Maraton: Jysk vil fortsat arrangere ½ maraton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Drøftelse af om der skal være massestart eller startes med kortere 
interval – har været issue på Facebook.  
Det forsøges med 1 min interval på 10 km i Præstø i 2017.  
 

 
 
 
Præstø 
 

6. Evaluering af DFfR timer (kommunikationsårshjul) 

Det er aftalt med sekretariatet at de bruger timer på at lave 
langdistanceplakat for 2017.  
 
Drøftelse af hvorfor der er stagnerende deltagelse i langdistance: 

Brian har ringet til 10 klubber for at høre hvorfor de ikke deltager.  De 
fleste kendte faktisk ikke langdistancekaproninger. Der er lavet en 
enkelt side som bruges som opfordring til at få flere med.  
Få mere fokus på de enkelte kaproninger – fremfor at det er turnering 

Flere har forsøgt at få omegnsklubber med uden det store held.  
Der er meget indforstået snak omkring langdistance som kan gøre det 
svært for udenforstående at forstå. 
Det drejer sig meget om ildsjæle og ”dør” de er det svært at få nogen 
med.  
Muligheden for at låne både skal der reklameres mere for på plakat og i 

info om de enkelte kaproninger (tekst på roning.dk skal ændres) 

Separat hjemmeside omkring langdistance kaproning. 
Det er svært at finde info og resultater mm. på www.roning.dk 
Opfordring til at der fra DFfR hjemmeside linkes til www.roinfo.dk 
Gør det så enkelt som muligt for folk at deltage. 
Der er rigtig mange tilbud og det tager lang tid at deltage 
Er det arrangører der skal løfte denne opgave. 
Det handler også om alderen på klubbernes medlemmer. 
Vigtigt at reklamere for at man godt kan deltage uden at vinde medaljer 
– man kan også deltage ved at konkurrere med hinanden på forskellige 
niveauer. 
Kan vi løfte dette op i DFfR strategi – hvor struktureret træning er en af 
pindene? Brian tager den med til HB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brian 
 

7. Reglementsændringer 
Tekst omkring langtursstyrmænd kan misforstås. DSR havde lovet at 
komme med forslag – men det er ikke modtaget. 
Johannes prøver at komme med konkret forslag. 
 

 
 
 
Johannes 

8. Turnusplan 

Ingen ændringer til nuværende turnusplan. 
 

 

9. Orientering om regattaer 2017 

20/5 Nakskov 
03/6 Præstø 
17/6 Kolding 
24/6 Jysk maraton - Århus 
12/8 KR 
26/8 Sønderborg 
02/9 Øresund maraton 

 



10. Drøftelse/orientering om 2018 regattaer 

Planen er endnu ikke på plads.  
DM skal ifølge planen ligge på Sjælland – Humlebæk og DSR er 
mulighederne.  
 
Christian sørger for at få 2018 på plads og melde planen ud.  

 
 
 
 
 
Christian. 
 

11 Fastsættelse af start- og efteranmeldelsesgebyr 

Nuværende startgebyr er 350 kr. for 2’er og 4’er + 10 kr. per sæde til 
regattasystem. Eftertilmelding dobbelt op.  
 
Forslag om at skelne mellem 2’er og 4’er kan give udfordring i 
regattasystem.   
 
Enighed om at startgebyr hæves til 375 kr. for alle inriggere. 
 
Coastal gebyrer afstemmes med coastal netværket.  
 

 

12 Langdistancekaproningsudvalg (LDKU) 

Sammensætning er pt: 
Ragnhild Søndergård – ARK 
Annie Kaalby – Egå Rosport 
Lasse Stentoft – DSR 
Christian Probst – Humlebæk  
 
Det kunne være rigtigt godt at få udvalget suppleret med endnu et 
medlem – gerne fra Jylland/Fyn. Alle må gerne komme med forslag til 
kandidater. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 

13. LDKU budget 2017 

38.000 kr. i budget i 2016 – vi ender med at bruge omkring 26.000 kr.  
Største udgift er regattaarrangørmødet.  
 
Næste års budget er i samme størrelsesorden.  
Der er sat midler af til at holde dommermøde forud for næste sæson + 
til at arrangørerne kan samle både til udlån. 
Er der mulighed for at omdirigere budget kroner til 
kommunikationstimer? Hvordan sikrer vi at LDKU aktiviteter kommer 
f.eks. med i DFfR fredags nyhedsbrev? Brian undersøger.  
Niels Iversen melder sig til at være ressource ift. kommunikation.  
 
Der er ny DFfR hjemmeside på vej. Muligheden for at få indflydelse på 
opbygning omkring langdistance er nok forpasset.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brian 
 

14. Regattavejledning og adresseliste 

Opdateres 1 x år forud for den første kaproning. 
 

Christian holder adresseliste opdateret. Alle bedes indsende ændringer. 
 
 

 
LDKU 
 
Alle 



15. Udligning af dommerudgifter 

Udligning går på antal starter – det var i 2016 98 kr. per start.  
 

 

16. Plakat 2017 – og sponsorer 

LDKU har bedt sekretariat lave plakat for 2017.  
Alle arrangører bedes sende logo til Christian.  
Er der nogen som har billeder der kan anvendes til plakat bedes de 
sende til Christian.  
 
Athletes Own og Concept 2 var sponsorer på plakat i 2016. 
Storebælt/Sund&Bælt har parkeret vores ansøgning for 2017 grundet 
”mange modtaget” 
Er der nogen som kender andre sponsorer er det ved at være tid at 
melde ind. Eurow foreslået.  
 

 
 
Alle 

17. Fastlæggelse af mødedato 2017 

Langdistance møde er 11. november 2017. 
 

 

18. Eventuelt 

Annie indkalder til dommermøde forud for sæson 2017.  
Nye dommere eftersøges løbende. DSR har i flg. Kasper emner -
Christian har bedt ham sende til Annie. 
 
Nogle holdninger om at der skal være enklere regler – med det formål 
at gøre det mere ukompliceret at deltage og få flere deltagere.  
 

 
Annie 

 


