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Sendt Lørdag, oktober 3, 2020 - 11:43
Brugeren har sendt følgende oplysninger
Forening: Roklubben Stevns
Efternavn: Hansen
Fornavn: Ivan
Email:
Kursusudbyder: Dansk Forening for Rosport
Formål: Roklubben Stevns råder over mere end 30 både til motionsroning og fere former for kaproning.
Bådenes levetid afhænger af den rette vedligeholdelse. ”Torsdagsholdet” (i daglig tale) påtager sig, som
social aktivitet reparation og vedligeholdelse af klubbens både primært mellem sandersrygning og
sanderhejsning. Klubbens både er bygget i træ og fere former for glasfber, det er derfor nødvendigt
med mange kompetencer og grundigt kendskab til reparation og vedligeholdelse. Gruppen på 4
personer er motiveret for at dygtiggøre sig inden for området
Beskrivelse af kursets indhold: Materialekursus 1: 7/11 til 8/11-2020 - 5 kursiser
Kursiserne undervises i at udbedre mindre skader, der kan opså på bådene, samt at give det fornødne
kendskab til vedligeholdelse af materiellet. Kursiserne vil efter kurset kunne træde ind i et
materialeudvalg. Igennem teori og meget praksis vil kurset omhandle bl.a
• Værktøjslære
• Lakarbejde
• Udskiftning af dæk
• Limarbejde
• Udskiftning af åreplas/læder
• Vedligeholdelse af glasfberbåde
• Trimning af både
Der vil herudover blive taget hensyn til ønsker fra kursiserne i det omfang tiden tillader det.
Nytteværdi: Vedligeholdelsesgruppen vil efter kurserne bidrage til væsentlig forlængelse af bådenes
levetid.
Hvilket beløb søger du om? 887,500
Dokumentation for kursusudgifter: dfr_materialekursus_1.pdf
Persondata: Jeg accepterer, at Stevns Kommune regisrerer og gemmer mine oplysninger
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Brugeren har sendt følgende oplysninger
Forening: Roklubben Stevns
Efternavn: Hansen
Fornavn: Ivan
Email:
Kursusudbyder: Dansk Forening for Rosport
Formål: Roklubben Stevns råder over mere end 30 både til motionsroning og fere former for kaproning.
Bådenes levetid afhænger af den rette vedligeholdelse. ”Torsdagsholdet” (i daglig tale) påtager sig, som
social aktivitet reparation og vedligeholdelse af klubbens både primært mellem sandersrygning og
sanderhejsning. Klubbens både er bygget i træ og fere former for glasfber, det er derfor nødvendigt
med mange kompetencer og grundigt kendskab til reparation og vedligeholdelse. Gruppen på 4
personer er motiveret for at dygtiggøre sig inden for området
Beskrivelse af kursets indhold: Materialekursus 2: 21/11 til 22/11 - 4 kursiser
Kursiserne undervises i selvsændigt at reparere sørre skader, der kan opså på bådene, samt vurdere
om omfanget af reparationen er så sor, at båden evt. må på værft. Kursiserne vil efter kurset have et
kendskab til emnet, der kvalifcerer til at tiltræde som materialeforvalter. Igennem teori og meget praktik,
vil kurset give et dybdegående kendskab til bl.a.:
• Trælære
• Udskiftning og reparation af bord, svøb og glasfber
• Indsilling af åregange
• Reparation af årer
Der vil herudover blive taget hensyn til ønsker fra kursiserne i det omfang tiden tillader det.
Nytteværdi: Vedligeholdelsesgruppen vil efter kurserne bidrage til væsentlig forlængelse af bådenes
levetid.
Hvilket beløb søger du om? 710,000
Dokumentation for kursusudgifter: dfr_materialekursus_2.pdf
Persondata: Jeg accepterer, at Stevns Kommune regisrerer og gemmer mine oplysninger

