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Rettigheder som Langtursstyrmand.  
Du må være styrmand udenfor dagligt rofarvand i de bådtyper som du har rettighed til.  
 
Krav for at blive Langtursstyrmand.  
Svømmeprøve på 300 meter.  
Frigivet inriggerroer. 
Korttursstyrmand. 
Ro langture i et omfang som beskrevet herunder i pkt. a -c.   
Bestå DFfR´s Langtursstyrmands kursus 
Planlægge, lede og afvikle en frigivelses langtur iht. pkt. 1-5.  
 
For at kunne anmode om deltagelse i DFfR´s langtursstyrmandskursus skal roeren:  

a) Deltage i flere langture med en samlet længde på min. 250 km. Langture med start og slut 
samme dag i Horsens tælles ikke med i de 250 km. Turene skal foregå i varierende vejr, i 
forskellige farvand. Turene skal indeholde mindst 6 overnatninger. Mindst én tur skal 
omfatte 3 dages roning med overnatning.  

b) Gennem sine handlinger have vist nødvendig dømmekraft som K-styrmand, og have vist 
initiativ til at øge aktiviteten i klubben.  

c) Udarbejde en ansøgning til bestyrelsen om at blive tildelt et langtursstyrmandskursus. 
Ansøgningen skal dokumentere den nødvendige erfaring, og hvad man ønsker at bruge 
styrmandsretten til.  

 
Efter langtursstyrmandskurset skal roeren anmode bestyrelsen om langtursstyrmandret.  
Før der anmodes om langtursstyrmandsret skal roeren:  
1. Arrangere og gennemføre en frigivelsestur for mindst to både med mindst to overnatninger i 

fremmed farvand, dvs. planlagt rute, overnatninger, forplejning, pakning af både ved 
bådebro, lede turen, osv. Der skal foreligge en alternativ plan i hovedtræk. 
Turen skal min. omfatte 6 personer.  

2. Anmode bestyrelsen om at udpege en erfaren langtursstyrmand til at deltage på turen, inden 
turen planlægges. 
Denne skal bedømme styrmandsaspirantens kompetencer under planlægningen og 
afviklingen af turen.  

3. En måned før turen slås den op for alle medlemmer via opslag på Rokort.dk. Turen skal have 
min. 2 ugers åben tilmelding.  

4. Styrmandsaspiranten skal før og under turen tage alle beslutninger som styrmand og 
turleder. Kun hvis turen udsættes for unødig fare må andre styrmænd involvere sig i turens 
ledelse.  

5. Efter turen skal den erfarne langtursstyrmand indgive sin anbefaling af styrmandsaspiranten 
til bestyrelsen. Er anbefalingen ikke at tildele L-styrmandsret, skal den være begrundet, og 
begrundelsen viderebringes af bestyrelsen til styrmandsaspiranten.  

 

Roerens navn.  ...........................................................................................................  

 
Ovenstående roer anmoder bestyrelsen om rettigheden langtursstyrmand 
 
Dato og år.  
L-Styrmand  
Navn 
 
Underskrift. ……………………………… 

Dato og år.  
Bestyrelses repræsentant.  
Navn 
 
Underskrift. …………………………………. 


