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Reglement for Kapronings-/ungdomsafdelingen  

. 

Trænerteamet 

Afdelingen ledes af trænerteamet under de af klubbens bestyrelse udstukne regler. 

Trænerteamet består af de trænere, der er tilknyttet afdelingen.  

Trænerteamet skal gennem deltagelse i kurser og / eller uddannelser sørge for at holde sig up to 

date med den nyeste viden vedr. træning og træningsplanlægning. 

Leder af trænerteamet er kaproningschefen. Kaproningschefen kan udpege en stedfortræder, når / 

hvis det er nødvendigt. 

Trænerteamet er i samarbejde med afdelingens roere, forpligtiget til at udarbejde et fælles 

værdisæt, der skal ligge til grund for det fælles arbejde i afdelingen. 

Trænerteamet og roerne 

Trænerteamet forpligtes til at mødes med jævne mellemrum for at planlægge afdelingens og de 

enkelte roeres udvikling. 

Trænerteamet forpligtes til i samtale med roerne at planlægge sæsonen og til at opstille realistiske 

mål for roeren.  

Erkender en roer i løbet af sæsonen, at sæsonplanen er for ambitiøs, udarbejdes en ny plan med 

større frihedsgrad, så roeren fortsat kan bevare lysten til at deltage i træningen og fællesskabet. 

Trænerteamet forpligtiger sig til, at skabe rammerne for den enkelte roers / hele gruppens sociale 

udvikling, samt tilse, at alle føler sig godt tilpas i fællesskabet i og omkring klubben. 

Alle roere, der ønsker at ro kaproning i Hadsund Roklub, trænes af de til trænerteamet tilknyttede 

trænere. 

Roere der ikke ønsker at ro decideret kaproning, men gerne vil være med i ro fællesskabet, hvilken 

bådtype det end måtte dreje sig om, trænes af de trænere, der ikke er målrettet eliten. 

Roere tilknyttet afdelingen forpligtes til at følge de anvisninger, og træningsprogrammer træneren / 

trænerne opstiller, og som er udarbejdet på grundlag af samtale med roeren. 

I samarbejde mellem trænere og roere foretages der løbende evalueringer gennem sæsonen 

omkring roerens udvikling. 

 



Samarbejde med andre klubber 

Ved samarbejde med andre klubber omkring kombinerede hold er det kun kaproningschefen eller 

trænere fra trænerteamet, kaproningschefen har givet bemyndigelse til det, der kan indgå aftaler 

omkring samarbejdet med den anden klub. 

Afdelingens økonomi 

Kaproningschefen er ansvarlig for opstilling af budget for kommende sæson. Kaproningschefen er 

ansvarlig for overholdelse af det godkendte budget. 

 

Kaproningschefen indstiller forslag til såvel årsbudget samt evt. budgetomplaceringer til 
bestyrelsen. 
Regnskab for afdelingen forelægges bestyrelsen til godkendelse. 

Bestyrelsen har bevillingskompentencen indenfor rammerne af det af generalforsamlingen 

godkendte budget. 

 

Ingen trænere / roere eller andre personer kan foretage dispositioner, der forpligter klubben 

økonomisk uden samtykke fra kaproningschefen. 

Materielansvar 

Roere og trænere, der følger de retningslinjer, der er opstillet vedr. anvendelse af materiel, vil ikke 

blive draget personlig til ansvar ved opståen af eventuel skade på det tildelte materiel. 

Roere / trænere, der uden forudgående aftale med kaproningschefen eller dennes stedfortræder 

anvender andre klubbers materiel eller ikke tildelt materiel af klubbens ejendom, kan ikke forvente 

at blive holdt skadesfri ved opståen af skade på det anvendte materiel. 

Roerne er forpligtiget til, at vedligeholde den / de både / årer roeren af trænerne har fået tildelt. 

Dette sker i samarbejde med trænerteamet. 

Regattaer 

Ved tilmelding til regatta er kaproningschefen forpligtiget til i samarbejde med trænergruppen at 

sørge for at roerne / holdene tilmeldes løb, der passer til roernes / holdenes årgang. 

Kaproningschefen er forpligtiget til at sørge for, at transport af både og andet materiel sker 

forsvarligt. Herunder at der er tegnet separat forsikring ved transport i udlandet. 

Sponsorer 

Trænerteamet er forpligtiget til at pleje sponsorer, og sørge for at disse markedsføres på en måde, 

der lever op til det aftalte. 

Sponsorer kan ikke på nogen måde tillades, at stille betingelser vedr. træning, 

holdsammensætning og lignende.  

 



Forældre 

Det skal tilstræbes at forældregruppen inddrages i arbejdet med afdelingen. Dette kan blandt andet 

ske ved tilrettelæggelse af sociale arrangementer for hele gruppen. Ved organisering af kørsel til 

stævner og andre arrangementer samt ved organisering af forplejning ved stævner og andre 

arrangementer. 

Forældrene kan på ingen måde tage del i den enkelte roers tildeling af materiel. Dette ansvar 

ligger ene og alene hos trænerteamet. 

Træningsplanlægning og holdsammensætninger samt ansvaret herfor ligger ligeledes udenfor 

forældregruppens ansvarsområde ligesom træningen heller ikke er et anliggende for forældrene. 

Ansvaret for arbejdet med de unge ligger ved trænerteamet. 

Har forældre kommentarer, forslag eller spørgsmål til træningen, skal det fremføres udenfor de 

tider, hvor der trænes med de unge. Hvis det er meget akut, kan man bede træneren om lige at 

slippe træningen et øjeblik for en kort kommentar. 

 

Er forældres tilstedeværelse generende for træningsarbejdet, har trænere ret til at bede forældre 

forlade lokalet / banerne, hvor der trænes. Orientering om en sådan hændelse skal ved først givne 

lejlighed gives til cheftræner. Denne skal herefter orientere de øvrige trænere samt bestyrelsen. 

Ved fortsat / gentagen generende involvering fra forælderen overgår ansvaret for det videre forløb 

til bestyrelsen jvf. Reglement for håndtering af konfliktsituationer. 
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