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Basisforudsætninger
Den nye struktur for rettigheder og uddannelser i DSR Svanemøllen tager desuden udgangspunkt i følgende, allerede eksisterende forudsætninger:

• Roret i Svanemøllen gælder til alle bådtyper (baglæns robåde), uanset hvilken bådtype man har erhvervet roret i.

• For enhver ny roer, med roret i Svanemøllen, foreligger der en udfyldt instruktionsseddel (nuværende udgave revideres), hvorpå:
• Roeren har skrevet under på at vedkommende kan svømme 400 m
• En af Instruktionsrochefen udnævnt, kvalificeret instruktør har noteret instruktionsture (hvis relevant), kvitteret for obligatoriske færdigheder og 

indstillet roeren til roret
• Der er kvitteret for medlemskab (kontingent) og kanintjans (hvis relevant)
• Instruktionsrochefen har kvitteret for tildeling af roret.

• DSR har, under sin rederforpligtelse og på grundlag af de uddannelser klubben tilbyder, tillid og forventning til at medlemmer med førerrettigheder er i 
stand til at vurdere sine egne evner og kun tager både ud, som vedkommende har erfaring og kompetence til at føre under de gældende betingelser 
(ro-område, vejr, dagslys/mørke, årstid, mandskab mv.).

• Eventuelle dispensationer vedr. rettigheder tildeles af bestyrelsen via Instruktionsrochefen. 

Baggrund
Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til fremtidig struktur for rettigheder og uddannelser i DSR Svanemøllen, med følgende målsætninger for en ny model:

A. Et tilstrækkelig højt sikkerhedsniveau for alle på vandet
B. Mindre ”afstand mellem trinnene” på uddannelsesstigen
C. Mere logik mellem uddannelse, erfaring og ansvar for styrmænd
D. Større fleksibilitet på organiserede ro-tilbud 
E. Kajak-, sculler- og coastalret skal være mindre-/uafhængige af korttursstyrmandsforløb 
F. Uddannelsesarbejdet skal helst blive mindre og skal ikke blive mere resursekrævende for udvalg, instruktører og undervisere
G. Rettighedsstrukturen skal være gennemskuelig for almindelige medlemmer.

Bestyrelsen har foretaget enkelte justeringer af arbejdsgruppens oplæg og truffet beslutning om udrulle den nye rettighedsstruktur fra begyndelsen af sæson 
2021. Den tilsvarende nye uddannelsesstruktur udrulles løbende herefter. 

Sculler- og outriggerrettigheder
Arbejdsgruppen har diskuteret rettighedsstrukturen for scullere og øvrige outriggere (banekaproningsbåde). Denne struktur forbliver indtil videre som den er, 
da aktivitetsniveauet for disse bådtyper er forsvindende lille i Svanemøllen.
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Styrmand - Slusen-Kastrup-Rungsted

Begrænset styrmand - Opfyldning Øst-Strandmøllen - kun kontakt med DSR ponton

Styrmand i C1x og C2x - Opfyldning Øst-Strandmøllen

Styrmandsret opdeles i to niveauer 
efter geografiske område.
Styrmandsrettighederne gælder til alle 
både med styrmandssæde, undtagen 8’er.

Coastalret udvides til at inkludere C2x. 
Ro-området indskrænkes til det 
normale træningsområde.

A-Kajakret: >10°C - Opfyldning Øst-Strandmøllen + DK ferskvand

B-Kajakret: <10°C - Øvrigt farvand (IPP3)

Kajakret
A-Kajakret ro-område indskrænkes.
B-Kajakret inkluderer IPP3 prøve.

RungstedSlusen

Kastrup

Begrænsninger over Kronløbet Søer på Sjælland

Styrmand:

Begrænset styrmand + Coastalret + 
A-kajakret:

StrandmøllenOpfyldning Øst

Forposten

Dagligt rofarvand, med udgangspunkt i Svanemøllen,
indskrænkes til området Slusen-Kastrup-Rungsted, 
gældende for Styrmandsret.

Lokalfarvand indføres mellem Opfyldning 
Øst og Strandmøllen, gældende for Begrænset 
styrmand, Coastalret og A-Kajakret.

Kaproningstræning i området ved Hvidovre muligt 
under tilsvarende retningslinjer som på Bagsværd Sø.

Teori til Styrmand
Teori 2:

Teori til Begrænset styrmand, Coastalret og A-kajakret
Teori 1:

Teori specifikt til kajakret
Kajakteori (option):

Styrmandsteori opdeles i niveau 1 og 2.
Læsepensum, test og kortere fremmødekurser.
Kajakteori som option.

Evt. e-learning efter evaluering.

Praktik til Styrmand

Praktik til Begrænset styrmand

Kajakkursus

Styrmandspraktik 2:

Styrmandspraktik 1:

Kajakkursus:

Coastalpraktik:
Coastal-praktik

Styrmandspraktik opdeles i niveau 1 og 2.
Praktik i coastal omfatter C1x og C2x.
Kajakkursus uændret.

Kaproningstræning ved Hvidovre:
Området ved Hvidovre
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Styrmandsret
(Kortturs-
styrmand)

Styrmand indenfor dagligt rofarvand 
Før

Efter
Styrmand - Slusen-Kastrup-Rungsted

Begrænset styrmand - Opfyldning Øst-Strandmøllen - kun kontakt med DSR ponton

Bemærkninger: Begrænset styrmand: Styrmandsret til alle både med styrmandssæde, bortset fra 8’er, i området mellem Opfyldning 
Øst og Strandmøllen. 
Begrænset styrmand må tage en båd ud selv (dvs. uden motorbådsledsagelse eller følgeskab af andre både). 
Begrænset styrmand må, med undtagelse af nødsituationer, kun lægge til ved DSR’s ponton i Svanemøllen.
Egnede kandidater opfordres ifm. Ræserkanin og opbygger her rutine til at blive Begrænset styrmand. 
Det skal være muligt for de meget aktive, som har flair for det, at blive Begrænset styrmand i løbet af 
ræserkaninforløbet (evt. PÅ ræserkaninforløbet) 
Adgangskrav til Begrænset styrmand udd.: Indstilling fra rochef, træner eller instruktør. Vejl. min. roret + 300 km.

Styrmand: Styrmandsret til alle både med styrmandssæde, bortset fra 8’er, i området Slusen-Kastrup-Rungsted.
Adgangskrav til Styrmandsuddannelsen: Indstilling fra rochef, træner eller instruktør. Min. 100 km skrevet ud som 
Begrænset styrmand. Min. 1 tur i Københavns Havn, ud over instruktionsturen. 
Turen i Københavns Havn kan være en kanaltur, transportroning til/fra løb i Sydhavnen eller tilsvarende tur, hvor 
området mellem Den Lille Havfrue og Knippels Bro passeres.

Denne strukturændring skal sikre at vi hurtigere og lettere får flere ud at opbygge styrmandserfaring, samtidig med 
at vi øger fleksibiliteten på de organiserede træningstilbud i Svanemøllen. 

Det er fortsat styrmandsinstruktørerne der foretager den endelige indstilling af styrmænd og instruktionsrochefen, 
som tildeler Begrænset styrmandsret og Styrmandsret.

Det indskrænkede farvand (Begrænset styrmand, coastal, A-kajak) revideres når kanalen mellem Kalkbrænderiløbet 
og Københavns Nordhavn kommer.

Pseudostyrmandsordningen på ræserkanin: Fortsætter uændret i kombination med den nye uddannelse til 
Begrænset styrmand.

Tilfredsstiller målsætning:
A (sikkerhed), B (uddannelsesstigen), C (logik), D (fleksibilitet), G (gennemskuelighed)
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Coastalret Styrmand i C1x

Før

Efter

Tillægskrav til styrmand i C2x

Styrmand i C1x og C2x - Opfyldning Øst-Strandmøllen

Bemærkninger: Coastalret giver styrmandsret til C1x og C2x i området mellem Opfyldning Øst og Strandmøllen.
Coastalret kræver teorimodulet til Begrænset styrmand og praktikuddannelse iht. coastalinstruktionssedlen.

Coastal-praktik udvides, så den giver styrmandsret til C2x, dvs. på coastalinstruktionssedlen tilføjes som minimum at 
man skal kunne ”styre og manøvrere C2x vha. de fælles rokommandoer”.
Roning i C1x og C2x i resten af rofarvandet vil kræve Coastalret + Styrmand.
Coastalret regnes som lokalstyrmand i C1x og C2x iht. DFfR’s Regelsæt for coastalregattaer. 

Denne strukturændring sikrer en mere logisk og sikker sammenhæng mellem uddannelsen og ansvaret for en båd, 
hhv. med og uden styrmandssæde i forhold til at orientere sig og manøvrere båden, samt tillige elementet i at ro med 
to årer.

Tiltaget kompromitterer ikke hovedprincippet i at en styrmand med personansvar, skal være kvalificeret til at have 
personansvar, da dette element indføres i den praktiske coastal-uddannelse og teorien er fælles med styrmands-
sporet.

Det er fortsat instruktører med coastal-erfaring der foretager indstilling til coastalret og instruktionsrochefen, som 
tildeler coastalret.

Eksisterende coastalret overføres. 
Det skønnes at alle medlemmer, som har coastalret (eller scullerret) i Svanemøllen, på tidspunktet for 
implementeringen af den nye struktur, har tilstrækkelig erfaring og forudsætninger til at styre og håndtere en C2x. 
Dvs. at roere, som på nuværende tidspunkt har coastalret eller scullerret, med denne ændring får styrmandsret til C2x. 

Fremtidig coastalret kræver specifik coastal-instruktion (en udfyldt coastal-instruktionsseddel)
Erfaring har vist at coastalroning kræver instruktion i bl.a. bådhåndtering, som man ikke får på sculler-uddannelsen, 
derfor vil fremtidig scullerret i Svanemøllen ikke længere gælde som coastalret.

Tilfredsstiller målsætning:
A (sikkerhed), B (uddannelsesstigen), C (logik), D (fleksibilitet), E (coastal uafhængighed af K-styrmandsforløb), 
G (gennemskuelighed)
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Kajakret A-Kajakret (>10°C) (Dagligt rofarvand + DK ferskvand)

Før

Efter

B-Kajakret (IPP 2) (Langtur + vinter)

A-Kajakret: >10°C - Opfyldning Øst-Strandmøllen + DK ferskvand

B-Kajakret: <10°C - Øvrigt farvand (IPP3)

Bemærkninger: Fremtidig A-Kajakret giver kun adgang til Københavns Havn i kombination med Styrmand teori eller tilsvarende, 
supplerende kajakteori.
Eksisterende A-Kajakret (dvs. medlemmer, som på nuværende tidspunkt har A-kajakret) har stadig adgang til at ro 
kajak i Københavns Havn (dog ikke udenom Opfyldningen).

Det indskrænkede farvand (Begrænset styrmand, coastal, A-kajak) revideres når kanalen mellem Kalkbrænderiløbet 
og Københavns Nordhavn kommer.

Adgangskravet til B-Kajakret ændres fra 600 km til 400 km fordi B-kajakret kommet til at inkludere en IPP 3 prøve.
Teorimodulet til kajakret er fortsat, som hovedregel, det samme som teorimodulet i styrmands-sporet (Begrænset 
styrmand), for at skabe samling og fællesskab mellem klubbens tilbud. 
Muligheden for at køre separate kajak-teorikurser gøres permanent, så der samtidig opnås maksimal fleksibilitet.

Hvis vi på et senere tidspunkt går i retning af e-learning, skal forskellen mellem kajak og baglæns-roning tænkes ind i 
modulopbygningen af e-learning-forløbet.

Tilfredsstiller målsætning: 
A (sikkerhed), E (kajak uafhængighed af K-styrmandsforløb), G (gennemskuelighed)
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Sletten

Rungsted

Dagligt
rofarvand

Mosede Begrænsninger over Kronløbet

Dragør

Slusen

Kastrup

Før

Efter

Begrænsninger over Kronløbet

Søer på Sjælland

Søer på Sjælland

Bemærkninger: Det daglige rofarvand indskrænkes, således at man som Styrmand kan ro fra Svanemøllen, Nordpå til Rungsted og 
sydpå til hhv. Kastrup og Slusen, iht. begrænsningerne for passage af Kronløbet.

Tilpasningen sker ud fra en generel betragtning af at kortturssikkerhed baserer sig på kystnærhed og lokalkendskab.
Det daglige rofarvand skal være et område, hvortil der er et udbredt kendskab blandt klubbens styrmænd.
Således svarer dette område til mønsteret i vores roaktiviteter og trindelingen til roerenes erfaringsniveau.

Nivå Bugt, området syd for Slusen og området udenom Københavns Lufthavn er tyndt beboet/befolket.
I Nivå Bugt er man nødt til at ligge >500 m fra kysten.
Roning i disse områder, set i forhold til hvor sjældent vi kommer der, fordrer derfor langturssikkerhed og statistisk 
set bevæger vi os ikke i disse områder, uden langtursstyrmænd. 

Ved at skære det farvand fra, som vi i forvejen ikke besøger i den daglige roning/uden langtursstyrmænd, opnår vi 
en mere retvisende grænse mellem kortture og langture og får mere tid og kapacitet til det der er vigtigt på 
korttursstyrmandsuddannelsen.

Kaproningsafdelingen har behov for et alternativ til Bagsværd Sø, som kan blive aktuelt at benytte ifm. en eventuel 
ombygning af Bagsværd Rostadion.
Området omkring Hvidovre er udpeget som et velegnet alternativ og derfor får Kaproningschefen den samme 
bemyndigelse til at sætte rammerne for afvikling af kaproningstræning i dette område, som er gældende på 
Bagsværd Rostadion.

Tilfredsstiller målsætning:
A (sikkerhed), C (logik), F (instruktørresurser)

Styrmand:

Begrænset styrmand + Coastalret + A-Kajakret:
StrandmøllenOpfyldning Øst

Forposten

Kaproningstræning ved Hvidovre:
Området ved Hvidovre
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Teori-
uddannelse

(1/2)

Teori til alle både indenfor dagligt rofarvand/kajakfarvand
Før

Efter

Bemærkninger: Teori 1 (Begrænset styrmand, Coastalret, A-Kajakret):
1. etape: Læsepensum  Test (eksaminering)  fremmødekursus max. 3 timer
2. etape: Evt. e-learning inkl. test (evaluere om fremmødekursus skal bibeholdes) 

Ambitionen for Begrænset styrmand er ”kursus om demand”, dvs. at kandidater kan erhverve teori til Begrænset 
styrmand, mere eller mindre når de har behov for det.
Det vurderes at det vil være for stort et skridt at gå direkte til e-learning fra det nuværende udgangspunkt, bl.a. fordi 
vi mister muligheden for at aspiranterne kan stille spørgsmål og for at drøfte fokuspunkter i plenum. 
Derfor afprøves en model, hvor teorien lægges ud som læsepensum, kandidaterne testes og et kortere 
fremmødekursus bibeholdes, som til gengæld kan afvikles op til 3-4 gange i løbet af sommersæsonen, med 1 
underviser pr. kursus.
Hvis beståelsesprocenten er høj og spørgsmålene få, kan det overvejes at gå skridtet videre til en e-løsning.

Teori 2 (Styrmand):
1. etape: Fremmødekursus max. 3 timer
2. etape: Evaluere om fremmødekursus skal bibeholdes 

Kajakteori:
Kajakpingviner, specielt pingviner uden roret, vil fortsat opleve at styrmandsteorien rammer ved siden af/ud over 
deres behov og forudgående forudsætninger.
Derfor gøres muligheden for særskilt kajakteori permanent. Kajakteori giver kun adgang til at erhverve kajakret.

Tilfredsstiller målsætning:
A (sikkerhed), B (uddannelsesstigen), C (logik), D (fleksibilitet), E (kajak uafhængighed af K-styrmandsforløb)

Teori 2:

Teori til Begrænset styrmand, Coastalret og A-kajakret i området Opfyldning Øst-Strandmøllen 
Teori 1:

Teori specifikt til Kajakret
Kajakteori (option):

Teori til Styrmand i området Slusen-Kastrup-Rungsted
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Teori-
uddannelse

(2/2)

Foreløbig
Indhold af Styrmandsteori 1(Begrænset styrmand, Coastalret, A-Kajakret):
• Styrmandens ret og pligt (Grundlæggende om Sølov, klub-ansvar, styrmandsansvar inkl. ansvar og autoritet 

overfor mandskab, forsikring, administrativ procedure ved skader, kollision, havari eller forlis)
• Lokalfarvandet (Opfyldning Øst-Strandmøllen, trafik, afmærkning, lokale regler)
• Søvejsregler (Generelt og konkret ift. lokalfarvandet, eksempler på jævnligt forekommende situationer)
• Planlægning af turen (Vejrudsigt, vejr/vind vs. lokalfarvand, roning i mørke, roning om vinteren)
• Materiel og sikkerhed (Bådens strukturelle sikkerhed, sikkerhedsudstyr, nødsituationer og hvordan de håndteres, 

nedkøling i vand)

Indhold af Styrmandsteori 2 (Styrmand):
• Styrmandens ret og pligt (Lovgivnings-hierarki, Sølov  lokale regler  forbundsregler  klubregler, repetition 

af styrmandsansvar og procedure ved kollision, havari og forlis i perspektiv af hele rofarvandet)
• Dagligt rofarvand (Fokus på områder udenfor lokalfarvandet + roning til/fra Forposten)
• Søvejsregler (Søvejsregler i generelt perspektiv, Havnereglement for Københavns Havn)
• Planlægning af turen (Vejr/vind vs. Dagligt rofarvand, særligt fokus på turen udenom opfyldningen, repetition af 

roning i mørke og roning om vinteren)
• Sikkerhed (Sikkerhed og nødsituationer i perspektiv af hele det daglige rofarvand)
• Fortøjning og surring (Fortøjningsteknik, anbringelse af fendere, surring på trailer)

Indhold af Kajakteori:
• Efter Kajakrochefens anvisning

Efter

Teori specifikt til Kajakret

Før
Alle både indenfor dagligt rofarvand/kajakfarvand

Teori 2:

Teori 1:

Kajakteori (option):

Teori til Begrænset styrmand, Coastalret og A-kajakret i området Opfyldning Øst-Strandmøllen 

Teori til Styrmand i området Slusen-Kastrup-Rungsted
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Praktisk 
uddannelse

Styrmandspraktik alle robåde >1 pers./Indenfor dagligt rofarvand 

Før

Efter

Coastalinstruktion/coastalerfaring C1x

Snæver manøvrering, Kronløbet, Københavns Havn, Forposten, materielkendskab 

Bådbehandling, roprotokol inkl. skademelding, kommandoforståelse, 
manøvrering m./u. ror, pontontillægning, entringsøvelse

Kajakkursus

Bemærkninger: Styrmandspraktik 1: Ambitionen er et hyppigt praktiktilbud, evt. organiseret praktik i tilknytning til ræserkanin, med 
en allokeret styrmandsinstruktør.

Styrmandspraktik 2: Ambitionen er at man principielt kan erhverve Styrmandsret på en koncentreret weekend med 
holdundervisning.

Styrmandspraktik afvikles i inrigger (4-inr.) og/eller coastal (C4x) og det skal tilstræbes at begge bådtyper benyttes i 
løbet af styrmandspraktikforløbet. 
Styrmænd er, uanset hvilke(n) bådtype(r) vedkommende har erhvervet Styrmandsret i, selv ansvarlig for at tilegne sig 
og vedligeholde erfaring og kompetence til at føre de både, som styrmandsretten gælder til.

Disciplinen ”landgang på åben kyst” (inrigger) flyttes fra korttursstyrmandsuddannelsen til at blive et krav for 
udnævnelse til Langtursstyrmand.

Coastalpraktik: Udvides til at omfatte den nødvendige træning og instruktion for at kunne være styrmand i C2x.

Kajakkursus: uændret (A-kajakret).

Tilfredsstiller målsætning:
A (sikkerhed), B (uddannelsesstigen), C (logik), D (fleksibilitet), E (coastal uafhængighed af K-styrmandsforløb) 

Kajakkursus

Styrmandspraktik 2:

Styrmandspraktik 1:

Kajakkursus:

Coastalpraktik:

C1x + C2x bådbehandling, roprotokol inkl. skademelding, roning med 2 årer, 
kommandoforståelse, manøvrering og pontontillægning, entringsøvelse.
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Nr. Opgave Ansvarlige

1 Opdatering af roreglement inkl. 
rettighedsmatrix

Bestyrelsen

2 Kommunikation til DFfR vedr. Rofarvand Bestyrelsen

3 Kommunikation til medlemmerne Bestyrelsen

4 Opdatering af roprotokol
- Nye roller
- Nye algoritmer 

Bestyrelsen

5 Opdatering af instruktionskort 
- Instruktionskort for nye roere
- Styrmandsinstruktionskort 
- Coastalinstruktionskort
- Scullerinstruktionskort

Instruktionsudvalget

6 Læsepensum til teori 1 Instruktionsudvalget

7 Test ifm. Teori 1
(Kræver evt. budget til e-test)

Instruktionudvalget

8 Tilrettelæggelse af Teori 1 Instruktionsudvalget

9 Tilrettelæggelse af Praktik 1 Instruktionsudvalget

10 Tilrettelæggelse af Teori 2 Instruktionsudvalget

11 Tilrettelæggelse af Praktik 2 Instruktionsudvalget

Opgaveliste 

Foreløbig
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Ny struktur for rettigheder og uddannelser i DSR Svanemøllen

Bådtype Styrmand
Begrænset styrmand: Opfyldning Øst-Strandmøllen
Coastalret: Opfyldning Øst-Strandmøllen
+ Styrmand: Slusen-Kastrup-Rungsted
Scullerret: Opfyldning Øst-Strandmøllen

Øvrige roere

Inriggere Begrænset styrmand/Styrmand Roret

Coastal
Coastal 1x Coastalret(teoretisk

Styrmandskursus)
-

Coastal 2x CoastalretStyrmand og coastalret Roret
Coastal 4x Begrænset styrmand/Styrmand Roret

Gig
Scullerrigget gig-single sculler Coastalret -
Scullerrigget gig med styrmand Begrænset styrmand/Styrmand Roret
Scullerrigget gig uden styrmand Begrænset styrmand/Styrmand og coastalret Roret 
Enkeltrigget gig med styrmand Begrænset styrmand/Styrmand Roret
Enkeltrigget gig uden styrmand Begrænset styrmand/Styrmand og 

coastalretcoastalret (teoretisk styrrmandskursus)
Roret

Outriggere
1x Scullerret -
2x Begrænset styrmand/Styrmand og scullerret Roret
4x Begrænset styrmand/Styrmand og scullerret Roret
2- Begrænset styrmand/Styrmand Roret
2+ Begrænset styrmand/Styrmand Roret
4- Begrænset styrmand/Styrmand Roret
4+ Begrænset styrmand/Styrmand Roret
8+ Otterstyrmand Roret

Kajak Kajakret jf. kajakreglement

Ny 
rettighedsmatrix

Foreløbig

Grøn markering: Ny struktur

Blå markering: Redaktionel rettelse

Gennemstreget: Slettes


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13

