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Vi kom godt igennem afvikling af World Rowing Masters regatta 2016
WRMR2016 blev afviklet på en fantastisk bane og regattaområde opbygget af de mange frivillige ildsjæle og i et fantastisk sensommervejr! Knap 3000 deltagere fra 47 lande, FISA, beboere i området,
vores sponsorer/støtte givere, VIP gæster fra kommuner, DIF, SEDK og alle, der kom på området,
havde alle stor ros og var imponerede over Regattaen. DFfR´s protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte
var imponeret og hyggede sig om lørdagen sammen med de øvrige medlemmer af World Rowing
Præsidiet. Fantastiske billeder ligger på Facebook alle med rosende kommentarer. Vi kan alle være
stolte af dette arrangement. De cirka 600 smilende og hjælpsomme frivillige er en stor del af denne
succes og alle har været helt uvurderlige for at Dansk Roning har kunne høste en så fantastisk succes
som World Rowing har været. FISA har udtrykt stor ros til dansk roning og man håber på snarlig gensyn. Organisations komitéen er ved, at udarbejde en endelig evalueringsrapport, som skal forelægges
Sport Event Denmark, FISA, HB m.fl.
Danmarks Rostadion på Bagsværd Sø
Der er etableret brugergrupper og brugerråd under bestyrelsen for Fonden Danmarks Rostadion. En
række DFfR personer er udpeget til hhv brugergruppe for sø, bygning og regatta. HB har vedtaget et
kommissorium for en DFfR arbejdsgruppe for Danmarks Rostadion. Der er ved at blive udarbejdet et
konkurrenceprogram for projektet. En meget foreløbig tidsplan antyder, at ibrugtagning af nyt anlæg
kan forventes i 2020 sæsonen.
Proces med at udarbejde en strategi for DFfR
Repræsentantskabet i DIF besluttede i 2016, at erstatte den økonomiske fordelingsnøgle for tildeling
af DIF tilskud til alle specialforbund med en ny fordelingsnøgle, der bygger på specialforbundenes
strategi for fremtidige satsningsområder. Dermed er opgørelse af historiske tal erstattet med en
strategiaftale, der beskriver det enkelte specialforbunds strategi for den kommende 4 årige periode. Denne aftale skal godkendes af DIF´s bestyrelse i 2017 og danner grundlag for tildeling af DIF
tilskud fra 2018 til 2022.
HB vedtog et kommissorium for den ’taktiske følgegruppe’, som består af medarbejdere fra sekretariatet, DRC, hovedbestyrelsesmedlemmer og repræsentanter fra danske klubber. Den ’taktiske følgegruppe’ er tidligere blevet kaldt ’strategisk styregruppe’.

Ungdomsarbejdet i DFfR
Anders Tranberg og Kåre Seidelin fremlagde status på RoBattle projektet og planerne for den kommende periode. Der er mange succeshistorier for ungdomsarbejdet i det sidste halve år og samarbejdet mellem DRC, klubber, kraftcentre og kommuner og folkeskoler er styrket. Administrationen har
været på besøg i Ratzeburg for at lære af deres model i samarbejdet imellem klub, skole og forbund.
En af observationerne fra besøget i Tyskland er, at det tager lang tid fra etablering af skolesamarbejder til at det kan aflæses som en stigning i medlemstallet for ungdom.
TSE Consulting Scandinavia har lavet en midtvejsevaluering af RoBattle projektet, som HB bliver
præsenteret for på et møde lørdag den 15. Oktober.
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Nordborg Roklub
Nordborg Roklub har sendt en ansøgning til Fonden for Rosportens fremme med anmodning om, at
optage lån til en ny gigbåd. Hovedbestyrelsen har bevilliget lånet, som tilbage betales over 4 år.
Standerhejsningsklub 2017
Der er 3 klubber der har søgt, og HB tager stilling til, hvem det skal være den 18. november.

Orientering vedr. Nordisk Roforbund:
Danmark vandt Herrer Junior 8+ i Nordisk Mesterskab.
Finn Aabye har meddelt, at han trækker sig som formand for bestyrelsen for Victor Hjorts Legat, efter
26 år. Henning Bay Nielsen kontakter Finn Aabye for at afklare indstilling af hans efterfølger.

Orientering i øvrigt:
Besøg af Østjysk Ronetværk. Birgit Bech Jensen deltog fra HB. Mødet blev afviklet i Ry Roklub den 8.
september for fik feedback på strategiarbejdet i DFfR. Det er planen af HB vil besøge alle ronetværk
inden HGF 2017.
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