Politik for konkurrenceroning og eliteroning i Skovshoved Roklub

Konkurrenceroning
Generelt er det klubbens politik at stimulere alle medlemmer til motionskonkurrencer inden for
robåd, kajak og kajakpolo, da dette øger medlemmernes fysiske sundhedstilstand og rotekniske
færdigheder. Derudover styrker træningen såvel som selve konkurrencedeltagelsen fællesskabet
mellem medlemmerne og klubånden. Det er op til de enkelte afdelinger at prioritere blandt de
stævne- og konkurrencetilbud, der findes på forbundenes terminslister. Afdelingerne opfordres
tillige til at arrangere motionstræning forud for deltagelse i arrangementerne, så klubbens
medlemmer får de bedste oplevelser ud af deres stævnedeltagelse.
Ved motionskonkurrencer støtter klubben medlemmernes deltagelse ved betaling af
tilmeldingsgebyrer. Deltagerne betaler som udgangspunkt selv transporten til stævnet.
Afdelingslederen prioriterer stævnedeltagelsen inden for det tildelte budget.
Elite
Skovhoved Roklub ser det som en naturlig del af sin virksomhed at understøtte interessen for
træning og konkurrence på højt niveau. Det kan ske enten ved ”højniveautræning” tilrettelagt af
klubben selv eller gennem samarbejde med kraftcentre inden for DKF og DFfR. Klubbens
ungdomsafdeling er en ”naturlig” rugekasse for en rekruttering til træning og konkurrencer på højt
niveau.
Skovshoved Roklub støtter elitearbejde inden for følgende discipliner:
Roning – outrigger
Kajak – kap-kortbane
Kajak – polo-landshold
Inden for det vedtagne budget støtter Skovshoved Roklub medlemmer, som:
1 )Træner kontinuerligt på årsbasis (træning dagligt); og
2) Deltager ved alle relevante konkurrencer på DFfRs og DKFs terminslister; og
3) Har landsholdsniveau i deres respektive klasse (ungdom/junior/senior); og
4) Trænes af fagligt kompetent træner/trænerteam efter aftale med SR
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Skovshoved Roklub kan indgå samarbejde med Gentofte Kommune og kraftcentre inden
for DFfR og DKF, hvis medlemmer med det nødvendige potentiale kan optages/indgå på
kraftcentrene.
Klubben kan endvidere indgå sponsoraftaler, der involverer og forpligter eliteroerne. Personlige
sponsorater, som den enkelte eliteroer måtte opnå, skal godkendes af den eliteansvarlige.
Elite støtten til de enkelte medlemmer tildeles efter en samlet vurdering hvert år i marts måned.
Tildelingen godkendes af bestyrelsen. Den tildelte støtte kan gives i form af 1. Godtgørelse af
udgifter til stævnedeltagelse (transport, bespisning, tilmeldingsgebyrer, overnatning). 2. Indkøb
af materiel (pagajer, årer, både) 3. Dækning af deltagerbetaling ved landsholdsudtagelse.
Tildeling af både til de enkelte eliteroere foretages af trænerne og godkendes af den
eliteansvarlige.
Indstilling til støtte udarbejdes af den eliteansvarlige efter samtale med de aktuelle medlemmer
forud for indstillingen i henhold til det vedtagne elitebudget.
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