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 Referat 
 

 

Møde dato 11. November 2017  

Deltagere Dommere: Carsten Andersen, John Høck, Lene Svanebjerg, Poul-Erik Wulff-
Høyer (+ Nakskov), Inger Valentiner-Branth, Niels Iversen (+ Jysk Maraton + 
dommerkassen), Johannes Andersen (+ Sønderborg) 
 
Regattaarrangører: Henrik Petersen (Nakskov), Jan P. Mikkelsen (DSR), Mar-
tin Poulsen (Præstø), Poul Bramsen (Præstø), Lena Stavnskær (Vejle), Lisbeth 
Johnsen (Vejle), Marie Nissen Bonefelt (Sønderborg), Jens Rasmussen (Kol-
ding), Githa Gregersen (Kolding), Lars Madsen (Kolding), Tommy Eschelund 
(Randers) 
 
LDKU: Christian Probst (+ Humlebæk), Kenny Andersen (+ POC), Annie Kaalby 
(+ dommer + Egå) 
 
Hovedbestyrelsen: Birgit Bech Jensen 

 

Referent Annie Kaalby  

Formål LDK møde for regattaarrangører og dommer  

 
 
Agenda 
 

 

1. Gennemgang af 2017 stævner  
2. Orientering om regattaer 2018  
3. Turnusplan – noget af ændre? 
4. Drøftelse/orientering om 2019 regattaer  
5. Fastsættelse af start- og efteranmeldelsesgebyr 
6. Evaluering af regattasystemet 
7. Orientering fra Birgit Bech Jensen, HB, om ny udvalgsstruktur, med fokus 

på betydning for LDK/LDKU, samt Birgits input til tiltag for at øge delta-
gelsen. Desuden vil der være oplæg fra én person yderligere 

8. GRUPPEARBEJDE:  
9. Reglementsændringer  
10. Langdistancekaproningsudvalg (LDKU) – sammensætning  
11. Regattavejledning og adresseliste 
12. Udligning af dommerudgifter – resultat 2017 samt aftale om 2018 
13. Plakat 2018 – vi tænker igen at bede sekretariatet om at hjælpe med 

plakat 
14. Fastlæggelse af mødedato 2018 
15. Eventuelt 
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Ad 1. Gennemgang af årets regattaer.  
 
Generelt er udfordringerne IT systemet.  
Specielt det med at alle kan se resultater før de er checket er et problem.   
 
Afvikling af løb med 1 min mellem starterne testet i Præstø. Deltagere ople-
vede det som en forbedring – medens dommerne oplevede det som et stort 
pres.  
 
Diskvalifikation til Øresund maraton, da telefonen var slukket under løbet og 
man derfor ikke havde nogen mulighed for at vide hvor bådene var.  
 
DSR roere har en følelse af at tidtagning er ”tilfældig” og man oplever nogle 
gange at man ikke altid ved om resultaterne er korrekte. Mistillid til system – 
ikke til dommere.   
En rapport til ophængning som viser reelle starttider og sluttider vil være en 
god ide.  
Enighed om at en forbedring af regattasystemet vil kunne løse flere af pro-
blemerne.  
 
DM afslutning bør måske re-tænkes: Skal der være fest med spisning/orke-
ster eller skal der sluttes af på anden vis umiddelbart efter sidste båd er kom-
met i land.  
 

 

Ad. 2 Regattaer i 2018 er fordelt således: 
 
Lørdag 19. maj: Randers  
Lørdag 2. juni: Vejle  
Lørdag 16. juni: Egå 
Lørdag 11. august: Humlebæk 
Lørdag 25. august (DM finale): DSR 
Lørdag 1. september: Øresund Maraton 
 
Egå, Humlebæk og (DSR) tilbyder også Coastalløb  

 

   

Ad. 3 Ingen ændringer til nuværende turnusplan. 
 
Randers roklub har valgt at trække sig som arrangør efter sæson 2018.  
Nyborg roklub overvejer om de vil tage over. Også andre har vist interesse.  

 
LDK regattaer ligger på disse dage:  
næstsidste lørdag maj 
1. lørdag juni 
3. lørdag juni 
2. lørdag august 
4. lørdag august 
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Ad. 4 Arrangører i 2019: 
Lørdag 18. maj: Sønderborg 
Lørdag 1. juni: Præstø 
Lørdag 15. juni: Kolding 
Lørdag 10. august: KR 
Lørdag 24. august (DM finale, øst): Nakskov 
 

 

Ad. 5 375 kr. startgebyr + 10 kr. pr rosæde til regattasystem 
Efteranmeldelsesgebyr: 2 x 375 kr. + 10 kr. pr rosæde til regattasystem 
 
Coastalnetværket ønsker dialog omkring startgebyrer – Christian kontakter 
Peter Froskov. 
 

 
 
 

Christian 

Ad. 6 LDKU vil endnu en gang kræve over for hovedbestyrelsen, at der holdes 
møde omkring regattasystemet. I flg. Birgit ved hovedbestyrelsen godt at det 
ikke virker til langdistance og trænger til at blive opgraderet. Det er i planen 
at der skal holdes møde med interessenter inden næste år. Christian og 
Kenny deltager.  
LDKU vil gerne have mulighed for at opdatere den liste der er afleveret tidli-
gere med udfordringer i systemet.  
Det er et sårbart system som er meget afhængig af én mand.  
Der er et ønske om at arrangørerne kunne få adgang til testsystem, så der er 
mulighed for at øve sig lidt før regatta.  
 

 
 

 
Christian/Kenny 

 
 
 
 

Christian/Kenny 

Ad. 7 Birgit fortalte om strategisk aftale med DIF, der medfører ændringer i ud-
valgsstruktur. DFfR har opsat 5 strategiske spor, som der skal arbejdes med 
de næste 4 år og som udløser midler fra DIF.  
Alle nuværende udvalg nedlægges og erstattes af 5 strategiske udvalg, som 
er bemandet med frivillige, sekretariatsmedarbejder og HB.  
LDKU vil komme til at ligge i spor 2, som handler om at fastholde voksne ro-
ere.  
 
Birgit input langdistancekaroning: 
- Langdistancekaproningsskole afholdt i Vejle roklub 
- Meget vigtigt at nye deltagere tages i hånden 
- Info om langdistance er indforstået 
- Erfarne + nye roere sættes på hold 
- Deltagelse uden at have både med 
- Hvordan kan enkelt personer melde sig ind på et hold 
- Ergometer konkurrencer i trekantsområdet 
- Kan dem som tager ekstra hold med belønnes på en måde 
- Mentor ordning 
 
Johannes – regler og krav til både 
- Tilbage i tiden var det langtursbåde som alle klubber havde der blev 

anvendt. Både alle klubber havde til rådighed.  
- Forslag om at der nedsættes gruppe på 2-3 personer, som kigger på 

bådekrav. Kenny – Carsten kommer med forslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenny - Carsten 
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Husk at involvere sikkerhedsudvalget (Jørgen Grastrup) da de pt ar-
bejder med noget lignende.   

 
Ad. 8 Oplæg fra Christian og gruppernes svar vedhæftet. 

Svar er markeret med farvekode for den enkelte gruppe.  
Resultat af gruppearbejde vedhæftet her: 

2017_11_11_Langdi

stance & Maraton roning, gruppearbejde.pptx
 

 

 

Ad. 9 Ingen reglementsændringer foreslået. 
Måske kommer der oplæg vedr. krav til både. 
 

 

Ad. 10 Udvalget består pt af: Ragnhild Søndergård, Annie Kaalby, Kenny Andersen, 
Christian Probst.  
Opfordring til alle om at melde ind hvis man kender en der kan/vil træde ind i 
udvalget. Der kunne godt være brug for en som kan tage sig af kommunika-
tion.  
 
Udvalget er inviteret til møde med HB d. 25. november, hvor ny struktur skal 
diskuteres.  
 

 
 

Alle 

Ad. 11 Regattavejledning ikke opdateret i 2017. LDKU kigger på det over vinteren. 
Kenny og Christian sætter startlister op fremover til alle regattaer og det til-
passes regattavejledning til.  
 

LDKU 

Ad. 12 Adresseliste: Tommy Eschelund slettes i Randers og Lis Grove slettes for Kol-
ding.  
 

Christian 

Ad. 13 Der mangler fortsat lidt afregninger før Christian kan lave det endelige regn-
skab for dommertransport i 2017. 
 
Det blev i 2017 besluttet kun at sende en dommer til Øresund maraton, med 
baggrund i få deltagende hold.  

Det blev besluttet at: Man betaler minimum dommerudligning for 15 starter 
uanset hvor få deltagende hold man har.  
 

 

Ad. 14 Plakat for 2017 lå på hovedgeneralforsamlingen, men nåede ikke ud til klub-
berne.   

Forslag at der laves plakat i 2018, men at der også laves pdf som klubberne 
selv kan printe.  

 
 
 

Christian 

Ad. 15 Næste møde er 10. november 2018. 
Ændres måske når ny struktur er på plads.  
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Forslag om at bede langdistancen i Odense om at tage 2- og 4-årers inriggere 
med i deres regatta. Stemning for at der arbejdes videre med ideen.  
 

 
 


