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DFfR´s vision: Samle og styrke dansk roning samt dele og sprede glæden ved roning som sport, skal nu omsættes
til mål- og handlinger med fokus på kerneområderne: Udvalgene, økonomi, kommunikation, Robattle
projektet, DRC elitearbejde, servicering af klubber og DFfR i en dansk og international kontekst. DFfR vil
tage udgangspunkt i de seneste års visionsarbejde og samtaler med danske klubber, en antropologisk
undersøgelse af klublivet, DIF/DGI visionen ”bevæg dig for livet” og det idrætsbillede, der præger Danmark
generelt. Der er planlagt et strategiseminar ultimo oktober.
I forbindelse med planlægning af hovedgeneralforsamlingen arbejder DFfR på, at få tilføjet muligheden for at
kunne udskrive universitetsmesterskaber i forbindelse med Danmarksmesterskaberne. Der afventer dog en
nærmere beskrivelse af, hvad mesterskaberne består i og hvem der evt. kan stille op. Andre vedægtsændringer
kigges der også på.
Til evaluering af DM over to dage er der udviklet et elektronisk spørgeskema så deltagere og tilskuere kan svare
hurtigt og nemt. Der giver DFfR mulighed for hurtig evaluering og databehandling. DM i Kortbane kaproning
afvikles denne gang over 2 dage – nemlig den 3.-4. oktober. I den forbindelse kommer protektor H.K.H. Prinsesse
Benedikte og er med fra start. Der er 80 frivillige, der hjælper til med afvikling af eventen.
DIF har budgetmøde den 2.-3. oktober og der er lagt om til en nul løsning. Ved samme lejlighed drøftes en
omlægning af DIF´s økonomiske støttestruktur. Den ny støttestruktur arbejde skal effektures i 2017 og derfor
vedtages på DIF´s årsmøde i maj 2016.
Afviklingen af World Rowing Masters Regatta 2016 skal som bekendt afvikles i Danmark på Bagsværd sø. Dette
sker i dagene 8.-11. september. Vi arbejder nu med de sidste finjusteringer af budgettet og vi håber, at være klar
med tilmeldingsmodulet inden årets udgang. Målet er at få 3500 startende roere i 11.000 sæder.
Der bliver brug for mange frivillige hænder og det bliver muligt via hjemmesiden (www.wrmr2016.com), at
melde sig som frivillig.
Hjælp og støtte af roklubberne til udvikling af klubben bliver frem over et forløb, som kaldes ”bevæg dig for
livet”. Klubudviklingsforløb er en aftale som klubben og DFfR indgå og DFfR stiller en konsulent til rådighed af 3
omgange i alt 12 timer. Et klubudviklingsforløb koster 2000 kr.
Desværre har Brøndby Ro- og Kajakklub meldt sig ud af DFfR.

