Målsætninger for Korsør Roklub
2018-2021

Dette dokument beskriver målsætninger for Korsør Roklub, og har til formål at skabe en rød tråd i
klubbens valg af aktiviteter og ønsker for fremtiden. Altså hvilken slags klub ønsker vi at være.

Bestyrelsen har taget udgangspunkt i generalforsamlingens ønsker i februar 2018, ligesom der er
skrevet ud til klubbens medlemmer med opfordring om at medlemmerne sender ønsker ind for
roklubben, hvilket har været gangske få, og ikke mindst er der taget udgangspunkt i de daglige
udfordringer, som bestyrelsen oplever i hverdagen.

Dertil kommer inspiration fra den generelle udvikling inden for udendørs sport.
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Om Klubben

Korsør Roklub er en forening beliggende i Korsør. Roklubbens historie strækker sig mere end 100
år tilbage. Aktiviteterne er baseret omkring to grupper, dels "baglænsroere" i inriggere/scullere og
dels forlænsroere i kajakker. Historisk set er kajakkerne først kommet til klubben inden for de
sidste 20 år.
Foreningen har fælles sociale aktiviteter mellem forlænsroere og baglænsroere, og de tager
udgangspunkt i at styrke fællesskabet og dermed sikre at vedligeholde Korsør Roklub og sporten.
Udover vores aktiviteter på vand råder klubben over motionsrum og adgang til Korsør Svømmehal
gennem vinterhalvåret. Vandet omkring roklubben er ideelt for roning. Korsør Roklub ligger ved
Korsør Nor og vi har let adgang til Storebælt, hvilket giver gode muligheder uanset vind og vejr.
Korsør Roklub har idag fem udfordringer/mål, som vi ønsker at fokusere på.
Det handler om at:
•

•
•
•
•

Fokus på sikkerhed

Mulighed for at medlemmerne hele tiden at forbedre deres kompetencer
Uddanne flere instruktører
Endnu bedre klubmiljø
Fokus på økonomi

Klubbens Formål

Det er klubbens formål at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og friluftsliv, primært
ved ro - og kajaksport.

Målgrupper

Fælles for vores medlemmer er breddeidrætten, som er det vigtigste fundament i Korsør Roklub.
Vores målgrupper er repræsenteret ved:
●

●
●
●

Ungdomsroere
Et fantastisk pust uden fordomme. Ungdomsroerne prøver sig frem og er ikke forbeholdne over
for noget.
Voksne
Udgør den største gruppe og her kunne vi ønske en bedre aldersspredning. Denne gruppe
finder glæde ved den motion som sporten giver, og vil gerne dele den med andre.
Skole samarbejde
Rosporten skaber sammenhold og læring. Vi vil gerne være med til at styrke disse værdier ved
et samarbejde med skoler og ungdomsklubber.
Foreninger og byen Korsør
Som med skolerne tilbyder klubben at andre foreninger eller private kan blive introduceret til
rosporten. Klubben er med til at markere større events i byen, typisk i maritime
sammenhænge. Klubben laver aktiviteter med Friluftsgruppen Storebælt. Disse aktivititerer er
rettet mod det voksne publikum.
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Målsætninger
Mål

Hvad gør vi
Handlingsplan

Tidsplan

Mål 1 – Sikkerhed
Forbedring af sikkerhed for alle
roaktiviteter.

•

•

•

Mål 2 – Kompetencer - Baglænsroning
Roret:
Se Korsør Roklubs Roreglement

•

Flere roere i outriggere

•

Korttursstyrmand: Alle klubbens
medlemmer tilbydes kursus som
korttursstyrmænd.

•

Langtursstyrmand:
Der skal uddannes 4-6 langtursstyrmænd.

Medlemmerne kan
selv afkrydse de
redningsøvelser, de
har gennemført

Kursus i anvendelse af
klubbens
hjertestarter.
Der skal tilbydes
roinstruktion for nye
medlemmer (gamle
velkomne til
repetion), så alle
frigives som roere
Meddelelse på
Facebook, når der er
instruktion

Løbende uddannelse
af korttursstyrmænd.

Skema udarbejdes i
august og
september 2018.
De første øvelser
udføres inden
standerstrygning.
Efterår 2018

Hen over
sommeren 2018 er
der tilbudt roning
med instruktion
både morgen og
eftermiddag.

Plan for
roinstruktion for
2019 skal være klar
til sæsonstart.

•

Kursusforløb til
landtursstyrmænd
gennem DFfR

I løbet af vinteren
18/19 skal flere
medlemmer på
kursus som
langtursstyrmand

•

Der afholdes IPP2
kursus hvert forår og
efterår

Datoer opslåes på
hjemmesiden og
Facebook.

Mål 3 – Kompetencer - Kajak
Alle nye medlemmer skal tilbydes IPP2
kursus, gamle medlemmer er velkomne til
at få repetion, hvis der er plads.

Der udarbejdes skema
med oversigt over
øvelser.

Alle med IPP2 skal tilbydes Kajakret

•

Medlemmer, der er interesserede, kan
tilbydes IPP3 kursus med egenbetaling,
hvis der er nok deltagere.

•

Ungdomsroerne introduceres både til
baglænsroning og forlænsroning, dvs både
inriggere, evt. sculler og kajak.

•

Mål 4 – Kompetencer Ungdomsroerne

Ungdomsroerne er frigivet til at ro inrigger
og har IPP2 kursus efter 1-1 ½ års roning.

•
•

Sker ad hoc, når der er Datoer opslåes på
hjemmesiden og
deltagere
Facebook.
Planlægges ad.hoc.

En struktur på
roaftnerne, der giver
mulighed for at nå
målene, samtidig med,
at der er tid til leg og
sjov og SUP.
Skema med
færdighedsmål.
Der skal flere
instruktører på
ungdoms holdet, evt.
IPP1 instruktører.

2018-2019

Mål 5 – Konkurrence
Økonomisk støtte til medlemmer, der
kvalificerer sig til konkurrencer.

•

Ingen fast
handlingsplan

Ved behov.

TYPE THE DOCUMENT TITLE 5

Mål 6 – Instruktører - Baglænsroning,
Der skal uddannes mindst 4 instruktører
til baglænsroning.

•

•

Mål 7 – Instruktører - Kajak,
Der skal uddannes flere kajakinstruktører,
det gælder i særdeleshed IPP2
instruktører, hvor vi mangler mindst to.

•

Der skal uddannes flere IPP1 instruktører.

•

•

Der skal mindst 4
personer på
instruktørkursus, 1 –
4.

Der skal findes
personer, der vil
uddannes i løbet af
vinteren 2018,
2019 og 2020.

Der skal uddannes
IPP2 instruktører
blandt de medlemmer
der har IPP3 kursus
Flere medlemmer skal
tage IPP3 kursus, og
derefter tage IPP2
instruktør.

At uddanne mindst
1 IPP2 instruktør i
løbet af 18/19.

Uddannelse af flere
IPP1 instruktører

Der bliver afholdt
IPP1
instruktørkrsus den
8-9. september
2018, Finn er
instruktør

Vi skal have flere
medlemmer på kursus
til langtursstyrmænd.

Mål 8 – Indendørs træningsfaciliteter
Forbedring af indendørs
træningsfaciliteter.
Flere roergometre og indkøb af
kajakergometre
Nyt Løbebånd

•

Søge sponsorer til
indkøb af af 2
kajakergometre og 1
roergometer

Indkøb af 1
kajakergometer i
2018 og 2019.
Indkøb af 1
roergometer i 2019

Styrkelse af klubmiljøet med mulighed for
fællesskab, personlig og social udvikling.

•

Nedsætter et
turudvalg, som
arrangerer længere
ture væk fra det
daglige rovand.
Arrangere fælles grill
hver 14. dag efter
aftenroning

Sættes i gang
eftersommeren
2018 .

Mål 9 – Klubmiljøet

•

•

•
•

Mål 10 – Materiel

Prioriteret:
Anskaffelse af 1 4-åres inrigger
Anskaffelse af sculler coastal 2 personer
Anskaffelse af sculler Edon

•

arrangere
måneskinsroning et
par gange om
sommeren.
arrangere klubaftener
om vinteren.
Arrangementerne
lægges ind i årshjulet.
Søge fonde

august 2018

Anskaffelse af 5 kajakker

Mål 11 – Økonomi

Et større økonomisk råderum i budgettet.
uden at øge kontingentet, hvis det er
muligt gennem udbud af IPP2 kurser

2018/2019

•

Udbydelse af IPP2
kurser, som afvikles
på en weekend

I løbet af foråret
2019 PR materiale
og markedsføring af
kurser på
ferie/overnatnings
steder i omegnen
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Bilag 1

Oversigt og ønsker for materiel
Indsætte budgetprioriteringer for 2018, 2019, 2020, Hvad skal prioriteres og gøres hvornår?
Bådtype

Haves

Ønskes

Turkajak/Ka.kajak

10

10

4

4

Budget Havkajak

Havkajak, stor
SUP boards

17 Kursus
Kajakker
2

17

2

Surfkajakker

4

4

2-åres Inrigger

4

4

4-åres Inrigger
Sculler Konkurrence

Sculler - EDON

Sculler - Coastal
Single
Sculler - Coastal
2 personer
Sculler - Coastal
4 personer
GIG

Dobbeltsculler

4-åres outrigger

3
8
1
1
0
1
1
2
2

4
8

Mangler

4

1

1

1

1

0
0
0
0

4 anskaffet i 2018
Forældede modeller

2
1

Notat

1 anskaffet i 2018

De 4 SUP Boards er 2018.
Essentielt for at få
gang i denne aktivitet
Materiellet er slidt – gerne 2019
Materiellet er slidt

Forældede modeller
Indkøbt i 2016

Indkøbt 2017

Bilag 2

Oversigt over medlemmers kompetencer

Kajak

Roret
Scullerret
Korttursstyrmand
Langtursstyrmand
Roinstruktør 1
Roinstruktør 2
Roinstruktør 3
Roinstruktør 4

IPP2
Kajakret
IPP3
IPP4
IPP1 hjælpeinstruktør
IPP2 instruktør
IPP3 instruktør
Rulleinstruktør

Roning

51
6
41
5
2
2
2
2

108
57
4
1
10
3
1
1
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