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DFfRs STRUKTUR
DFfR Ronetværk
Nordjysk Ronetværk
Ronetværk Østjylland
Ronet Syd
Synnejysk Ronetværk
Ronetværk Fyn
Sydhavsøernes Ronetværk
Ronetværk Nordsjælland
Ronetværk København
Ronetværk Sydøstsjælland
Ronetværk Vestsjælland
Hovedbestyrelse
Formand
Henning Bay Nielsen
Danske Studenters Roklub
Næstformand
Birgit Bech Jensen
Vejle Roklub
Økonomiansvarlig
Conny Sørensen
Roklubben Skjold
Bestyrelsesmedlem
Thomas Ebert
Roskilde Roklub
Bestyrelsesmedlem
Brian Sørensen
Nyborg Roklub
Bestyrelsesmedlem
Diana Kofod
Københavns Roklub
Bestyrelsesmedlem
Dorthe Thanning
Roskilde Roklub
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Udvalg i DFfR
Kaproningsudvalg
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Medlemmer:
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Peter Jelsgaard
Danske Studenters Roklub
Merete Boldt
Fredensborg Roklub
Hardy Olesen
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Langdistancekaproningsudvalg
Formand
Christian Probst
Humlebæk Roklub
Medlemmer:
Annie Kaalby
Egå Rosport
Ragnhild Søndergård
Amager Ro-og Kajakklub
Lasse Stentoft
Danske Studenters Roklub
Roaktivitetsudvalg
Formand
Hans Schiønnemann
Fredensborg Roklub
Medlemmer:
Martin Diedrichsen
Roklubben Furesø
Lene Svanebjerg
Skovshoved Roklub

Peter Froskov
Ishøj Roklub
Lina Johansen
Svendborg Roklub
Allan Pedersen
Aalborg Roklub
Lise Pedersen
Aalborg Dame Roklub
Dommerudvalg
Formand
Lars Christoffersen
Københavns Roklub
Medlemmer:
Jan Nissen
Lyngby Roklub
Thomas Sander Hansen
Holbæk Roklub
Morten Juel Hansen
Bagsværd Roklub
Cathrine Lysdal Andersen
Bagsværd Roklub
Sikkerhedsudvalg
Formand
Jørgen Grastrup-Hansen
Lindenborg Roklub
Medlemmer:
Laurits Rauer Nielsen
Danske Studenters Roklub
Kate Skavin
Skovshoved Roklub
Axel Miethe
Skovshoved Roklub
John Høck
Roklubben ARA

Mikael Espersen
Bagsværd Roklub
Svend Mørk Jensen
Hadsund Roklub

Bøg Mosegaard
Danske Studenters Roklub
Jacob Meden
Lindenborg Roklub

Miljø- og Planudvalg
Formand
Erik Trøigaard
Køge Roklub
Medlemmer:
Anne Wilms
Ishøj Roklub
Birgitte Hammeleff
Odense Roklub
Gorm Proschowsky
Aarhus Studenter Roklub
Peter Lund Sørensen
Esbjerg Roklub
Stine Høi Sørensen
Bagsværd Roklub

Ordens- og Amatørudvalg
Formand
Birgitte Simonsen
Vejle Roklub
Medlemmer:
Karen Stahlschmidt
Hellerup Roklub
Ove Pedersen
Roskilde Roklub

Styrmandsuddannelsesudvalg
Formand
Niels Ryhding
Rungsted Roklub
Medlemmer:
Kate Hansen Skavin
Skovshoved Roklub
Claus Lerche
Nyborg Roklub
Træneruddannelsesudvalg
Formand
Claus Bo Andersen
Fredensborg Roklub
Medlemmer:
Henrik Winther
Helsingør Roklub
Kasper Haagensen
Danske Studenters Roklub

Ungdomslandstræner
Nils Henrik Stene
Talentkoordinator
Anders Tranberg Andreasen
Pressechef DRC
Svend Bertil Frandsen
Studentermedhjælp
Rikke Degn Nielsen
DFfRs protektor
Hendes Kongelige Højhed
Prinsesse Benedikte

Eurow ApS
Peter Froskov
Ishøj Roklub
Michael Pedersen
Lyngby Roklub
Conny Sørensen
Roklubben Skjold
Dorthe Glud
Bagsværd Roklub
Administration
Sekretariatschef
Anne Meisner
Projektleder
Anna Karina Eli Gravad
Uddannelses og udviklingskonsulent, Kåre Seidelin
Projektleder, Ronja Egsmose
Projektmedarbejder
Louise Holm (barsel)
Administrativ medarbejder
Kenny Elkjær Andersen
Bogholder
Dorte Luplau Gliese
Sportschef
Lars Christensen
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FORORD
Af Henning Bay Nielsen, Formand DFfR
Sammenhængskraft, fællesskab, rowsocial,
samhørighed, naturoplevelser og medaljejagt.
Roning har mange facetter, og det hele bindes
sammen af vore skønne både, vore klubhuse
og udfoldelserne omkring roning på vand og på
land. Når vi roere står sammen om fælles mål,
kan alt lade sig gøre.
Verden omkring os er i konstant forandring, og
det stiller krav til os roere. Restriktioner for brug
af vandet – både i havnen men også i naturen
– bevirker, at vi må tilpasse os og indgå i dialog
med relevante myndigheder for, hvordan havne,
fjorde og søer fortsat kan benyttes til roning.
Tilsvarende må vi imødegå den økonomiske
virkelighed med engagement. Fraset Team
Danmarks bevillinger, som udelukkende er
målrettet eliten, er dansk roning afhængig af
tilskud fra Danmarks Idrætsforbund. Denne
paraply-organisation besluttede i foråret 2016
at ændre måden specialforbundene støttes.
Fra 2018 vil specialforbundene blive honoreret
efter strategiske målsætninger, som formuleres
ud fra strategiske spor.
2016 var også året, hvor millioner oplevede glæde
og tårer fra de danske roere i Rio. Vi var vidner
til rokonkurrencer i ekstremt farvand. På trods
af dette beviste dansk roning endnu en gang,
at man kan regne med os. Succes forpligter, og
vi skal derfor blive endnu bedre til at optimere
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de små detaljer og sikre elitens fødekæde.
Talentudvikling er derfor et hovedteam både hos
DIF og Team Danmark. Med beslutningen om at
opgradere Danmarks Rostadion på Bagsværd
Sø kan vore eliteroere fra 2020 forvente endnu
bedre faciliteter på land, og vores robane vil
få bedre startfaciliteter, udbedret dybde og
længere afroning efter målstregen.
Mange andre gode ting kan fremhæves:
et
vedvarende
godt
miljøsamarbejde
med DKF, gavegiroens bevarelse, nye
internationale dommere, en ny regattaforening
i det sønderjyske, coastalbådene, Thorsminde,
ferieture, rospinning og meget, meget mere….
Tak til bestyrelsen for et godt og frugtbart
samarbejde. Tak til alle roklubber, frivillige,
ledere og sponsorer for opbakningen til Dansk
Roning.
Alle ønskes en fremragende ro-sæson-2017.

		
Fotograf Niels Ryhding
Turroning i coastal vinder ind
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HOVEDBESTYRELSEN
Af DFfRs hovedbestyrelse
2016 har for os været et år med fuld fart og
fokus på en række spændende opgaver.
Efter
sidste
Hovedgeneralforsamling
har vi overvejet, hvordan vi, som lovet,
kunne fremsætte forslag til de ønskede
vedtægtsændringer i 2017. En arbejdsgruppe af
interesserede roere fra hele landet har, sammen
med bestyrelsen og sekretariatet, arbejdet på
en række justeringer, som vil blive præsenteret
ved Hovedgeneralforsamlingen i marts.
Også i andre sammenhænge har vi styrket
dialogen med klubber og forbundsfrivillige.
Vi har afholdt seminarer, inviteret udvalgs
formænd med på alle hovedbestyrelsesmøder
og har deltaget i møder i stort set alle danske
ronetværk. Kommunikationen og samarbejdet
med roklubber og forbundsfrivillige forbedres,
men det kan stadig gøres bedre.
Fordelingsnøglen og midlerne fra DIF vil fra
2018 tage afsæt i en strategisk aftalte. Derfor
har alle specialforbund under DIF den opgave
at etablere en 4-årig strategisk aftale til
godkendelse i DIFs bestyrelse i 2017. Vi har i
første omgang formuleret en række strategiske
spor, som skal danne rammen om vores
fremtidige aktiviteter og økonomiske aftale med
DIF. Sporene er skabt på baggrund af input fra
klubber, forbundsfrivillige og medarbejdere.
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DFfR´s fem strategiske spor er:
1. DFfR ønsker at støtte de roklubber, der
vil gøre en særlig indsats for at udvikle
ungdomsafdelinger, hvor unge trives og
dygtiggør sig.
2. DFfR vil fastholde flere voksne roere med
organiserede træningstilbud i klubberne.
3. DFfR vil samle og styrke organisationen, så
den afspejler og understøtter DFfRs strategi.
4. DFfR ønsker at styrke og påvirke vores
internationale interesser.
5. DFfR ønsker i en tværforbundsaftale med
DKF (Dansk Kano & Kajak) at skabe bedre
ro, kano og kajak faciliteter og en endnu
bedre adgang til vand for den organiserede
idræt.
DIFs bestyrelse godkendte
slutningen af januar.

disse

spor

i

I 2016 måtte DM på kortbane afvikles på 1.000
meter, fordi ingen kunne afvikle det på 2.000
meter. Det er en meget uheldig situation, og
vi tager udfordringen med at sikre passende
anlæg til vores kortbaneregattaer yderst seriøst.
På Bagsværd Sø i september bidrog mere
end 600 fantastiske frivillige til at give mere
end 3.000 master-roere fra 47 nationer gode
oplevelser ved FISAs årlige Masters regatta,
hvor alt klappede, og vejret var fantastisk.

Et andet arbejde har været indsatsen for at
påvirke FISA til at fastholde letvægtsfireren
på det olympiske program. Det var en stor
udfordring, og resultatet fra FISA kongressen i
februar 2017 gik desværre ikke vores vej. Både
DIF og danske IOC medlemmer støtter DFfR.
Trods disse og andre spændende opgaver er
det lykkes os at nyde vores sport, både som
tilskuere og i bådene. Vi skylder en stor tak til

Foto DR

sekretariatets medarbejdere for en fantastisk
indsats i 2016. Vi er desuden evigt bevidste
om, at intet i vores verden sker uden de mange
frivillige, der knokler og gør en forskel for alle
roere i landet dag ud og dag ind.
Mange tak til jer alle og rigtig godt ro-år 2017!
Hovedbestyrelsen.

Eskild Ebbesen kom i Hall of Fame for sine unikke præstationer
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EUROW
Af Peter Froskov, direktør EUROW ApS
2016 var på mange måder et helt særligt år.
Omsætningen oversteg for første gang 2 millioner
kr. og Eurow ApS fyldte 10 år. I marts var det 10
år siden, at DFfRs bestyrelse anmodede DFfRs
generalforsamling om bemyndigelse til at stifte
et selskab. Primusmotor og hovedidémand var
DFfRs daværende formand Morten Espersen.
Eurow fyldte 10 år
Målene med Eurow er stadig de samme som for
10 år siden, nemlig at være til gavn for dansk
roning ved at tjene penge til rosporten og tilbyde
både og andet udstyr til fordelagtige priser til
danske roere og roklubber.
Gennem mange roeres frivillige og ulønnede
arbejdskraft og et stigende salg af redningsveste,
coastalbåde, outriggere, årer og andet udstyr til
danske roere og roklubber har det i flere år været
muligt at betale udbytte til DFfR. Et overskud,
der er skabt af dansk roning, og som igen bliver
til glæde og gavn for rosporten.
Eurow har udviklet sig stille og roligt gennem
årene. Selskabet er bygget fra bunden af
frivillighed i det tempo og omfang, der var tid
og kræfter til. Eurow startede med et simpelt
salg af bøger, plakater og andre småvarer, og
markedsføringen var begrænset til at foregå
på generalforsamlinger og via mund-til–mundmetoden. Siden er selskabet vokset til nu at
være en stor leverandør at coastalbåde, årer,
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outriggere og redningsveste til danske og
svenske roere.
Aktiviteten
Den største aktivitet er fortsat salg af
coastalbåde fra Euro Diffusion’s – den mest
udbredte coastalbåd i Europa og Danmark.
Eurow er faktisk den største distributør af
coastalbåde i Nordeuropa også med salg til
svenske roklubber. Salg af outriggede både fra
Filippi, årer fra Braca-Sport (sculler og inrigger)
og oppustelige redningsveste udgør en stor og
stigende del af aktiviteterne.
Eurows målsætning om at tilbyde udstyr til
fordelagtige priser til danske roere og roklubber
er hele tiden i fokus for bestyrelsen, og i
slutningen af året indgik Eurow derfor aftale
med Swift Racing, så vi fra 2017 kan tilbyde
outriggede både i god kvalitet til fornuftige
priser.
Omsætningen for året er meget tilfredsstillende
med et positivt resultat. Bestyrelsen forventer
således at kunne udbetale udbytte til DFfR, som
det er sket i en årrække.
Omsætningen: 2.316.593 kr. (2015: 1.022 tkr.)
Årets resultat: 206.044 kr. (2015: 144 tkr.)
Hovedparten af omsætning og resultat kommer
fortsat fra coastal både. Eurow har i 2016 haft
fire demobåde udstationerede i forskellige
roklubber.

Ledelse
Bestyrelsen vælges af DFfRs bestyrelse og
bestod i 2016 af:
• Peter Froskov (Ishøj Roklub)
• Michael Pedersen (Lyngby Roklub)
• Dorthe Glud (Bagsværd Roklub)
• Conny Sørensen (medlem af DFfRs
hovedbestyrelse)
Desuden bidrog en række roere med
bådtransport, salg, markedsføring, hjemmeside
m.m. – ulønnet og frivilligt.
Foto eurow.dk

Coastalbåde fra Euro Diffusion’s – VM 2016 i Monaco

Eurow og RoDanmark
Eurow er stiftet af roere og drives fortsat
udelukkende på frivillig basis. Det betyder til
tider, at kapaciteten ikke helt kan følge med
ambitionerne eller forventningen. Til gengæld
kan priserne holdes lave, og i de fleste tilfælde
under vejledende udsalgspriser.
Når roklubber og andre handler gennem Eurow
medvirker det til den positive udvikling – og
samtidig styrkes Eurows muligheder for at støtte
dansk roning. Eksempelvis kan nævnes at Eurow
for 4. gang har været hovedsponsor for Danish
Open Coastal Rowing, der er udstationeret
fire demobåde og Eurow har en trailer bygget
specielt til coastalbåde, som roklubber kan leje
ved behov.
Foto eurow.dk

Eurow til stede ved Danish Open Coastal
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SEKRETARIATET

Af Anne Meisner, Sekretariatsleder, DFfR
2016 har været et fantastisk år med små og store
udfordringer, gode historier fra ro verdenen og
godt samarbejde mellem frivillige og ansatte.
Det sætter vi stor pris på.
Det står lysende klart i hukommelsen for alle på
sekretariatet, hvor sjovt, hektisk og fantastisk
WRMR2016 blev. Der er lagt mange timer i
kommunikation, administration, møder og
regnskab, men det var en stor, stor fornøjelse
at afvikle verdens største ro event sammen
med så mange dygtige, engagerede og glade
frivillige. Tak for det!
Inspirationsseminaret i november måned var
også en succes. Sekretariatet havde gjort sig
umage for at lægge et program til inspiration og
motivation for det frivillige arbejde i roklubberne.
Det er en stor fornøjelse at mødes til latter,
debat og vidensdeling på tværs af klubberne.
Ambitionen er at løfte roning, netværke og
inspirere hinanden.
Der er heldigvis mange klubber, der benytter
sig af de mange gode tilbud, som DFfR
har. Uddannelse, kaproninger, langture,
udviklingsforløb
eller
sparring
omkring
sikkerhed, samarbejde med folkeskoler og drift
af roklubben. Med de forholdsvis få ressourcer vi
har, tilstræber vi hele tiden at være i kontakt med
roklubber i hele Danmark og møde klubberne i
øjenhøjde. Vi anstrenger os for at yde en god
service og have kvalitet i vores tilbud.
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I starten af 2016 fik vi en melding fra vores
hjemmesideleverandør, at de ville lukke for
platformen ved udgangen af 2016. Arbejdet
med bygning af hjemmeside blev intensiveret
i efteråret. Vi har valgt et ”Open Source”
CMS system, så vi ikke længere er leverandør
afhængige. Dermed håber vi på, at den nye
hjemmeside får en markant længere levetid end
den forrige. Vi er stolte af processen og ikke
mindst resultatet.
RoBattle projektet er midtvejsevalueret, og vi
arbejder med forankring af de aktiviteter, som vi
mener giver mest værdi for DFfR og klubberne
i fremtiden. Derfor har vi blandt andet indgået
et samarbejde med DIF om deltagelse i Skole
OL, da dele af aktiviteterne i projektet hænger
utroligt godt sammen med dette. Skole OL giver
roning synlighed og rigtig mange skoleelever
bliver præsenteret for roning som en mulig
fritidsaktivitet.
Det strategiske arbejde i DFfR skal hjælpe os
til at fokusere på fælles mål og indsatser, som
skal styrke roning på langt sigt. Vi ønsker at
lave tiltag, der kan tiltrække nye medlemmer,
give unge mennesker læring i demokratiets
spilleregler og udfolde ronings potentialer. Der
er mange muligheder, men vi bliver også nødt
til at prioritere. Der er stadig et stort arbejde at
gøre i 2017, før vi er helt på plads med dette.
		
Fotograf Kåre Seidelin
På Inspirationsseminaret 2016 var der
workshops i mange forskellige former
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ROAKTIVITETSUDVALGET
Af Hans Schiønnemann, formand for Roaktivitetsudvalget
I 2016 var der en bred vifte af tilbud til
klubberne og medlemmerne. De omfatter bl.a.
Outriggerskole, Landslejr og Vintertræf for
unge (se særskilt beretning), Udstationerede
både, Danish Open Coastal, Nordic Wild
Water i Thorsminde (se særskilt beretning om
Coastalaktiviteter) og Ferielangture.

selvom der var udfordringer. Godt gået!
I 2017 bliver der to ture til den finske skærgård
herunder som noget nyt en vildmarkstur. Der
bliver også en tur Bornholm rundt i Coastal. Og
vi regner med andre og kortere ture i Danmark.

Det var et mål for 2016 at få flere ferielangture
på programmet ved at åbne for, at dygtige
turarrangører kan lave ture i DFfR-regi under de
samme regler, der gælder for ture tilrettelagt af
udvalget.
Det lykkedes fint, idet Kate og Jesper Skavin
og Niels Ryhding stod for en tur til Lofoten og
omegn.
Retningslinjerne ligger på hjemmesiden, og vi
opfordrer til, at flere melder sig med initiativer
- og ser frem til et godt samarbejde om disse
ture.
Årets ferielangture gik til Bodensøen med to
ture, til det Sydøstsjællandske og Storstrømmen
samt til Lofoten.
Nogle af turene havde meget fint vejr. ”Danmark
dejligst…” hed turen til farvandet syd for
Sjælland - og man må sige, de fik meget vejr!
Heldigvis har Allan og Lise Pedersen så stor
erfaring, at de fik skabt en supergod oplevelse,
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Fotograf Jesper Skavin

Mødet med Hurtigruten var spændende

For de udstationerede både har vi noteret
en større efterspørgsel efter kortere lejemål
til f.eks. weekendture. Det imødekommer vi
gerne, selvom det giver mere arbejde til dem,
der administrerer systemet (det er også Allan og
Lise) og til de tilsynsførende, der skal på opgave
hyppigere.
Vi har netop fået leveret en ny inrigger 2+, der
er udstationeret i Rudkøbing. Der går en 3-4 år
imellem, at der er sparet op til en ny båd, og

Fotograf Jesper Skavin

det siger sig selv, at bådenes gennemsnitsalder
derfor er høj, og at der skal arbejdes konstant
for at holde dem i god stand. I årets løb har
vi arbejdet med roere, der har henvendt sig til
DFfR med ideer inden for bredderoning. Vi bistår
meget gerne. Forrest må ophavsmændene gå,
så støtter vi. Vi ser i 2017, hvad der bærer frugt.
Alle aktiviteterne kræver frivillige, som tager
ansvar for tingene. Der er mange af jer. Og I skal
hver og en have en varm tak for indsatsen til
gavn for rigtig mange roere og for dansk roning.

Roturen til Lofoten var en unik naturoplevelse
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ROAKTIVITETSUDVALGET
UNGDOM
Af Martin Diedrichsen, medlem af roaktivitetsudvalget
Et år med lidt lavt deltagelse
Vi betragter os selv som et aktivitetsudvalg,
og på den baggrund arbejder vi for at gøre de
aktiviteter, vi allerede har for ungdomsroerne
på landsplan endnu bedre.

rosportens formel 1; en 8’er.
Vi havde besøg af Ungdomslandstræner Nils
Henrik Stene, der deltog i et træningspas på
vandet. Herfra skal lyde en stor tak til Stene
for hans indsats.

Ungdomsudvalgets to sommerarrangementer
for gruppen under 18 år var også en succes
i år. Dette tros et deltager antal, der lå noget
under tidligere.

I år blev landslejren afholdt i Nakskov.
Selve lejren var bosat i NS Roklub (Nakskov
Skibsværfts Roklub), men de fleste både blev
lånt i Nakskov Roklub. 13 deltagere og 6 ledere
deltog i år. Lejren bød på ture på Nakskov
Fjord, til blandt andet Tårs Havn og Albuen.
En af dagene bestod også af ø-hop, hvor
bådene lagde til ved Slotø, med slotsruinen
af et gammelt skibsværft fra 1500-tallet, samt
Enehøje, som polarforskeren Peter Freuchen
tidligere ejede.
Derudover bød lejren også på mindre ture,
heriblandt aftentur med grillmad og tidlig
morgentur med nybagte morgenboller.

UngdomsOutriggerskolen blev afholdt i
Bagsværd. Her mødte 13 deltagere op til den
fantastiske uge. Ud over roning på Bagsværd
Sø bød ugen på masser af andre aktiviteter,
såsom leg, boldspil, vandkamp, leg i Edon
Scullere og en tur i det lokale bowling center.
Den første aften blev Outriggerskolen ramt af
dobbelt skybrud, dvs. 30 mm nedbør inden
for en halv time, hvilket resulterede i 10-30
centimer vand på telt pladsen, og en masse
vådt tøj. Derfor overnattede vi i bådhallen
den første nat, og heldigvis stillede Bagsværd
Roklub vaskemaskine og tørretumbler til
rådighed dagen efter.
Men roningen var det primære. Der blev roet
singlesculler, dobbeltsculler, dobbeltfirer, og
der var også mulighed for at prøve en tur i
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Der var også aktiviteter på land, og i år fik
deltagerne lov til at prøve kræfter med
golf ved Halsted Kloster Golfklub, der
ligger lige uden for Nakskov. Traditionen
tro blev lejren sluttet af med fest torsdag
aften, hvor vejret tillod udendørs spisning.

Fotograf Martin Diedrichsen

2016 var også året, hvor vi igen kunne uddele
nogle URO9000 certifikater. Certifikatet kan
søges af en roklub, som har gjort sig tanker
om deres ungdomsarbejde og har klare mål
for den.
I år fornyede Humlebæk deres URO9000
certifikat med yderligere to år ved at vise, at
de forsat sætter ungdomsroning meget højt.
Den anden klub var Stevns Roklub, som
fik certifikatet for første gang, Lige som
Humlebæk har Stevns Roklub vist, at de vil
ungdomsroning, og det er højt prioriteret i
klubben.
Tillykke til de to klubber, som nu frem til og
med 2017 kan kalde sig URO9000 klubber.

Nye bådtyper bliver prøvet af

Det sidste, der skal siges fra året 2016 er en
kæmpe tak til alle de ledere, der har hjulpet på
lejrene og bestemt også til alle de ledere, der
bærer ungdomsarbejdet ude i klubberne.
Samtidigt skal der siges tak til de to
klubber, som har stået for og lagt klub til
arrangementerne i år. Uden jeres hjælp bliver
der ingen arrangementer.
Vi glæder os til at se de mange ungdomsroer
i løbet af sommeren 2017.
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ROAKTIVITETSUDVALGET
COASTAL RONING
Af Peter Froskov, Roaktivitetsudvalget, DFfR
Coastal roning – nu i hver 3. roklub
Coastal roning vokser og udvikler sig fortsat
og bliver en naturlig aktivitet i daglig roning,
træning og/eller konkurrence i flere og flere
roklubber.
Erfaringer lige fra, at klubben netop har fået
sin første coastalbåd med få ture på vandet,
til klubber, som har været med fra starten for
seks år siden.
Nogle steder mødes coastalbåden af skepsis,
begrænsninger og vanetækning, og andre
steder er coastalroning en tilvalgt aktivitet på
lige fod med andre bådtyper og roaktiviteter.

roere og roere fra ind- og udland – var på
vandet. Flot eksponering af rosporten og
centret i Thorsminde.
Konkurrence
Uofficielt DM i coastalroning blev afviklet af
Kalundborg Roklub i september. Et meget
veltilrettelagt arrangement.
Med en deltagelse fra 8 roklubber med 25 hold
er der et ønske om at få mange flere med. Det
er ikke kun for de hold, som træner meget;
roere på alle niveauer kan få gode ”kampe”
på vandet.

Ved udgangen af 2016 er der, ifølge DFfRs
oplysninger, 121 coastalbåde i Danmark.
DFfR Coastal Rowing Center i Thorsminde
’DFfR Coastal Rowing Center’ åbnede i
2015 i Thorsminde. DFfR har to coastalbåde
udstationeret i centret; C2x og C4x+.
Desværre var der kun få udlejninger i 2016,
så vi vil meget gerne have flere klubber på
besøg.
Thorsminde
Coastal
Roklub
holdt
vandsportsuge i uge 30, hvor ca. 55 – ikke-
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Fotograf Peter Froskov

Danish Open Coastal Rowing 2016 – Kalundborg Fjord

Der blev udbudt særskilte coastalløb i
forbindelse med Langdistanceturneringen
i Egå, DSR og Humlebæk. Forholdsvis få
klubber har deltaget, men det var gode løb
med masser af konkurrence for de roere, der
deltog.
Deltagerantallet til VM i coastal roning for
klubhold i Monaco var rekordhøjt med flere
end 700 deltagere fra mere end 30 nationer.
Det gjorde årets VM til det største nogensinde.
Danmark deltog med 22 deltagere fra fordelt
på 14 hold fra 6 klubber.
Det blev desværre ikke til danske medaljer.
Men Julie Schou og Mette Dyrlund Petersen
fra DSR var kun syv sekunder fra sølv og tre
sekunder fra bronzemedaljen. Trods stigende
konkurrence, havde alle danske roere nogle
gode oplevelser. Det er fantastisk, at der

Fotograf Peter Froskov

er plads til at roere på mange niveauer kan
mødes til et kæmpe stævne, hvor man mødes
på tværs af lande og aldersgrupper.
Uddannelse og erfaringsudveksling
Uddannelse målrettet coastal er også
på programmet. DFfR har afholdt to
weekendkurser og nogle aftenkurser lokalt.
DFfRs interessenetværk for coastal roning
havde det hidtil største netværksmøde i
november. 21 repræsentanter fra 13 roklubber
deltog, og mange gode idéer og erfaringer
blev udvekslet.
Coastal sæsonen 2017 tegner lys. Med endnu
flere tilbud inden for uddannelse, ture og
konkurrence.

Stemning ved VM i coastal roning i Monaco
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LANGDISTANCEKAPRONING
Af Christian Probst,
formand Langdistancekaproningsudvalget (LDKU)
LDKU kan efter en vellykket 2016 sæson takke
syv arrangører for en flot indsats!
Tak til Randers, Egå, DSR, Humlebæk og Vejle
for at arrangere Langdistance, samt Ålborg og
ARK for Maraton arrangementer. Resultater for
de enkelte stævner kan ses her:
Regattaresultater: KLIK HER
Samlet set var der stort set et uændret
deltagerantal i 2016, med en mindre tilbagegang
for inriggere og til gengæld vækst for coastal
både.
Udvalgets opgave er at koordinere kalenderen

Fotograf Brian Rene Sørensen
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og sikre, at der er regattaarrangører, der vil stå
for aktiviteter, og sikre ensartede vilkår for roerne
ved de enkelte regattaer og de gennemgående
turneringer.
Desuden vil vi gerne følge med tiden og lytte
til de ønsker om fornyelse, der kommer og så
implementere dem i det omfang, det er muligt.
Således forsøges der i 2017 til regattaen i
Præstø den 3. juni med kun ét minuts mellemrum
mellem startende både i 10 km klasserne, mod
normalt 2 minutter. Håbet er, at det giver endnu
tættere kamp, at bådene fra start til mål er
indenfor høre- og synsvidde.

Højt tempo og målrettet roning leveret af DSR’s herrer til Århus Bugtens Røde rose

Et andet fokuspunkt for 2017 er at revitalisere
inriggeren! Der høres fra forskellige sider at
inriggeren er ”tung og klodset”, og ”tilgiver alle
tekniske fejl” begået af roerne. Men i inriggeren
kan man få en fantastisk rooplevelse hvis blot et
fåtal justeringer er på plads:
• Hav rullebane der er tilstrækkelig lang, så
man kan udnytte sine lange ben.
• Stil smiget, så årens gang gennem vandet
er korrekt.
• Stil gearing, så åren ikke er for tung.
• Træn dit rotag, så du fanger vandet straks i
indsats, og holder konstant dybde af åre helt
til afvikling.

Fotograf Brian Rene Sørensen

• Øv dig i at ro kadence 28-30-32.
Det budskab skal bare spredes - så er
mange flere klar til langdistancekaproning og
maratonroning.
Endelig gør vi i LDKU, hvad vi kan for at sikre en
god stemning blandt LDK roere, når vi omgås
på land – og så en indædt fight og maksimal
ydelse, når vi er på vandet.
Følg os på Roning - LDK
Og Facebook: Langdistancekaproning

Der er altid god stemning på regattapladsen til langdistancekaproninger
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KAPRONINGSUDVALGET
Af Reiner Modest,
formand kaproningsudvalget
KUs arbejde i 2016 har været omfattende
med
deltagelse
i,
budgetlægning,
banedommeraktiviteter,
regatta
deltagelse,
regattaarrangering
og
koordinering
samt
deltagelse i udtagelsesprocedurer til mesterskaber
som fx til EM, junior-NM, Baltic Cup, U-23 VM
samt senior VM. Desuden har KU fungeret som
mandskabsledere og presserepræsentanter ved
NM i Mölndal, JEM i Trakai og VM i Rotterdam.
Derudover har KU deltaget ved flere forskellige
iagttagelsesregattaer som observatører og
mandskabsledere- og hjælpere.
KU arrangerede KU seminar i november måned med

Fotograf Svend Aage Nielsen					
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over 50 kaproningsinvolverede trænere og ledere
og varetog i samme omgang Regattaledermøde.
KU har derudover mødtes med DRC ledere og
trænere i løbet af sæsonen og været i tæt dialog
med DS40 (Driftssamarbejde af Skovalleen 40) i
relation til den kommende renovering af Rocentret
og rostadion på Bagsværd Sø, og i december
har KU i samarbejde med DRC udarbejdet KUs
budgetoplæg for 2017 og vil fremover være
repræsenteret som observatør i DRCs bestyrelse.
Arbejdet er foregået i et tæt konstruktivt parløb
med DRC chef, Lars Christensen, hvis fokus i
2016 dog har været mest rettet mod Rio.

Dansk succes til junior NM 2016

Fotograf Svend Aage Nielsen					

Samarbejdet med ungdomslandstræner Niels
Henrik Stene og Anders Tranberg, DFfR, har derimod
været intensivt og, efter KUs opfattelse, berigende
og til stor gavn for dansk roning. Sammen med de
forskellige kraftcentre har vi alle et fælles ønske
om at løfte den ro- og træningsmæssige kvalitet
og især sikre nyudvikling, så dansk kaproning
hele tiden er på højde med de internationale
udfordringer.
KU fortsætter med at udfordre landtrænerne på
princippet om at inkludere flere roere i diverse
internationale sammenhænge og tilbyde mere
support til klubber samt kraft- og talentcentre.
Det er vores opfattelse, at det er forbedret og,
at der er et udtalt ønske om at udvikle denne del
endnu mere fremover både fra KUs side og fra
Elitecenterets og DRCs side.

De to stærke piger fra Odense Roklub, Mara Kempf og Anne Larsen havde stor succes på vandet i
2016. De rundede året af med at blive kåret som Årets Fund i Odense kommune

På juniorsiden arbejder KU på endnu større
opmærksomhed omkring TU-cup, herunder
præcis resultatopgørelse. Måske kunne der findes
en løsning til at give de klubber, der deltager med
ungdomsroere til TU-cup en præmie eller to, så vi
får flere deltagere i de forskellige klasser og endnu
flere spændende løb med talentfulde roere, der
fighter mod hinanden.
I 2016 har der været gjort kraftige anstrengelser for
at etablere en form for seedning, der kan sikre, at
de bedste roere ikke møder hinanden i indledende
løb, hvilket naturligvis gør, at de oprindelige tanker
om, at der gerne måtte være lidt ”gambling” i
pointfordelingen forsvinder. På bundlinien er det
KUs opfattelse, at der i DFfRs TU-cup ”set up”,
ligger nøgler til et fremtidigt stærkt rolandshold
både på U-18, U19 U23 og senior landshold.

23 | DFfR årshæfte 2016

DANMARKS ROCENTER
Af Lars Balle Christensen, Sportschef DRC og
Svend Bertil Frandsen, Presseansvarlig i DRC
2016 var på mange måder et skelsættende år
for landsholdet i DRC, hvor EM, VM og World
Cup løbene for nogle tjente som foreløbige
delmål i en lang udviklingsproces, mens de
for andre blev kommaer i et forløb, hvor OL
blev det naturlige højdepunkt for en langstrakt
proces, hvor en række lange træningslejre også
havde lagt fundamentet for flere store danske
præstationer på den internationale scene.

Rio for at tjekke formen hos sig selv og ikke
mindst konkurrenterne. For de tre både, der
ikke endnu var kvalificeret til Rio, tjente World
Cuppen som en hypervigtig forberedelse frem
mod OL-kvalifikationsregattaen og for de ikkeolympiske både var World Cuppen en del af
sæsonens højdepunkter i udviklingsprocessen
frem mod VM.

Således var Avis (Portugal) og Völkermarkt
(Østrig) også de helt store fokuspunkter
for landsholdet i den forgangne sæson i
bestræbelserne på at optimere materiel, fysisk
styrke og ikke mindst samroningen.

Fotograf Peter Skafte		

Fotograf Peter Skafte

Bomstærke Aja Runge under træningslejren i Avits

World Cup sæsonen 2016 tjente til forberedelse
for de danske landsholdsroere på tre forskellige
måder. For dem, der allerede var kvalificeret til
Rio var World Cuppen en uvurderlig optakt til
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Emil Espensen og Jens Vilhelmsen var ekstremt
målrettede i deres LM2

EM 2016 i Brandenburg vil fra dansk side
generelt blive husket for tre ting. Først og
fremmest for at Danmark vandt to sølvmedaljer
i LW1x ved Aja Runge Holmegaard (Roskilde)
og LM2- med Jens Vilhelmsen (Bagsværd) og
Emil Espensen (DSR) men dernæst også for
de uhyrlige vindforhold og ikke mindst fordi at
Guldfirerens besætning for første gang valgte at
stille op i den tunge klasse.

Dansk roning står uomtvisteligt over for et
generationsskifte. En række af sportens
allerstørste navne vil inden for en overskuelig
årrække vinke farvel til sporten - i hvert fald
på elitesports-niveau. VM i Rotterdam blev
et vidnesbyrd på, at når dansk roning går
den tid i møde, så står man godt rustet.
Grundet at VM fandt sted blot en måned efter
OL, så kom stævnet til at stå en del i skyggen
af OL, og mens det i andre år har været selve
højdepunktet i sæsonen, så manglede de fleste

Fotograf Mads Haubro

af verdensroningens største skikkelser denne
gang. Samtidig var det kun ikke-olympiske
bådklasser, der var på programmet i Rotterdam.
Så mens dansk ronings allerstørste navne tog
en velfortjent puster efter et meget succesrigt
OL, så var det i stedet fremtidens store danske
skikkelser, der i den hollandske havneby fik
mulighed for at vise formatet. Højdepunktet var,
at Emil Espensen og Jens Vilhelmsen i LM2gentog den flotte sølvmedalje fra EM.

En knust Fie Udby til OL
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Fotograf Mads Haubro

Med ikke færre end seks både til start var
dansk roning en af de idrætsgrene, der var
allerflottest repræsenteret fra dansk side
ved OL i Rio. Tre både (W2-, LM4- og LW2x)
havde allerede kvalificeret sig i forbindelse med
VM i Aiguebelette i 2015 mens resten (LM2x,
W2x og W1x) indløste billetten til Rio ved
kvalifikationsstævnet i Luzern i maj 2016. Klarest
i erindringen står den måde som de forsvarende
olympiske mestre Mads Rasmussen (DSR) og
Rasmus Quist (DSR) banede vejen til endnu
en olympisk deltagelse. Hverken Mads eller
Rasmus i LM2x eller Sverri S.Nielsen (DSR)
formåede at kvalificere sig direkte til OL. Men
da Belgien, der havde vundet begge bådklasser,
kun måtte have ’en båd til Rio på grund af
nye regler om diversitet fik Mads og Rasmus
alligevel en billet til OL.
Vindforholdene i Rio blev et meget stort
samtale-emne, og flere konkurrencedage måtte
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Guldfireren i kongeligt selskab til OL i Rio

desværre aflyses. Det var specielt ikke godt for
vores to lette dobbeltscullere, som blev vejet
ind henholdsvis fem og seks dage i træk, men
fik kun lov til at ro de fire af dagene. Så var
smilene bredere blandt Guldfirerens besætning
Kasper Winther Jørgensen (Roskilde), Morten
Jørgensen (Næstved), Jacob Barsøe (Roskilde)
og Jacob Søgaard Larsen (Bagsværd), der i Rio
formåede at lægge endnu et kapitel til bådens
unikke historie, da kvartetten vandt OL-sølv
efter Schweiz, der dermed gentog deres triumf
fra VM i Aiguebelette fra året før. Samtidig
blev Anne Dsane Andersen (KVIK) og Hedvig
Lærke Berg Rasmussen (DSR) en af de helt
store sensationer ved OL, da de på trods af
manglende international erfaring, formåede at
hente OL bronze i W2-.
		
Fotograf Mads Haubro
To glade OL-medaljetagere og deres træner
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TALENT2020
Af Anders Tranberg Andreasen,
Talentkoordinator, Danmarks Rocenter (DRC)
Endnu et år er gået i Talent2020 regi, og det er
blevet tid til den årlige status.
For nu at starte ved de roere, som har været i
gang siden dengang projektet hed Talent2016,
så lykkedes det Nina Hollensen at kvalificere
sig til OL sammen med makkeren Lisbeth Falch
Jakobsen i W2X, hvor det endte med en 13.
plads. Således opfyldte Talent2016 målet om at
få en roer med til OL i 2016.
Samtidig er det glædeligt at se, at en række
Talent2016-profiler i øjeblikket er i Danmarks
Rocenter. Mette Dyrlund, Christina Juhl
Johansen og Frank Steffensen er alle en del
af bruttotruppen, som der skal satses på frem
mod OL i Tokyo i 2020.
Talent2020’erne klør stadig på med fuld kraft,
selvom nogle af talenterne er stoppet undervejs.
I Holstebro er de tilbageværende roere en fast
del af kraftcenteret. Enkelte er flyttet eller i gang
med at flytte fra Holstebro i forbindelse med
uddannelse, men fortsætter med at ro i andre
klubber og kraftcentre.
I Rocenter Aarhus har vi gennemført endnu en
testrunde. Efter første runde stoppede en del
talenter hurtigt, og for at opretholde en god og
bred trup testede vi på flere skoler i området.
Det førte til en lille gruppe nye talenter, herunder
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projektets første letvægter. Vi har åbnet
Talent2020 op for potentielle letvægtere, såfremt
de kommer med en god baggrund. Gerne
tidligere eliteatleter fra andre sportsgrene. I dette
tilfælde er der tale om en tidligere svømmer,
som netop havde sat svømmekarrieren på hold.
Talenterne fra Aarhus har i foregående sæson
stiftet bekendtskab med kaproningsbanerne og
ergometerkonkurrencerne og udvikler sig stille
og roligt.
I sidste års beretning skrev jeg om opstart af
nye projektet i andre byer. Det har ført til, at
Roklubben Ægir har startet et Talent projekt op.
Status i øjeblikket er, at vi har testet på en del
skoler i Aalborg, men mangler de sidste for at
kunne invitere potentielle nye talenter.
Vi har også fortsat vores samarbejde med
Københavns Universitet omkring test for
motorisk indlæring. Det betyder, at en række
roere har været til test på Panuminstituttet, så
forskerne kan afgøre, hvorvidt roere er specielt
gode til at reproducere deres bevægelser.

		
Fotograf Mads Haubro
Nina Hollesens OL deltagelse var eksemplet
på en Talent 2016, der gik hele vejen
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UNGDOMSLANDSHOLDENE
I RONING
Af Nils Henrik Stene, Ungdomslandstræner
2016 vil først og fremmest blive husket
for historiens første VM i roning med alle
aldersklasser repræsenteret ved et og samme
arrangement.
Ved et samlet VM sendte Danmark den største
delegation afsted nogensinde til et FISA
mesterskab. 94 roere, trænere og ledere var
i Rotterdam i Holland til en ægte roerfest ved
VM-ugen i august. Vi fra Danmark fik da også
noget at fejre eftersom både letvægtstoeren og
juniorpigetoeren vandt sølv og sikrede medaljer
til Danmark.
Det at være til VM som en samlet gruppe gav
mange positive elementer til roerne.
At seniorroere med stor erfaring var med, nød
både U19 og U23 roerne godt af. Og netop
udvekslingen af erfaringer mellem yngre og
ældre atleter er guld værd - både for roerne,
men også for DFfR som forbund.
Tidligere på sommeren blev der roet
om mesterskabstitler ved junioreuropamesterskaberne i Trakai, Litauen. En guldog en sølvmedalje blev det til i Trakai, og
en imponerende plads som nummer fire i
medaljekampen mellem Europas 34 nationer.
Det viser, at Danmark er en ronation med en lys
fremtid i international kaproning. Hvis det fine
udgangspunkt kan bibeholdes og udvikles, tror
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jeg på, at vi ser en række dygtige roere med
landsholdspotentiale i de kommende år.
Foruden et flot Junior EM, ryddede juniorerne
bordet ved Junior NM, hvor det lykkedes at vinde
samtlige bådtyper med mesterskabsmedaljer.
Ved Baltic Cup gjorde de yngste kaproere sig
også umage og sikrede en flot andenplads i
nationskonkurrencen lige efter Tyskland. Med
andre ord, gør roerne sig positivt bemærket på
mange fronter, og det er glædeligt.
I 2016 så vi for første gang projektstrukturen
indført for U19 og U23 landsholdene. Det er
en struktur, som er tiltænkt at sikre optimale
rammer for udvikling af unge talenter samtidig
med, at den skal sikre en konkurrencedygtig
gruppe af roere og trænere ved de internationale
regattaer nu og i fremtiden. Jeg mener, at
projektstrukturen allerede i det forgangne år har
vist sit værd med de flotte resultater i 2016.
For at vi i fremtiden kan tilvejebringe roere
på højeste niveau i international standard,
skal vi påskønne og udvikle talentudviklingen
i dansk roning. Vi har i øjeblikket mange
levende klubber med kompetencer til at
muliggøre roernes drømme. Min drøm er
imidlertid, at der over tid kommer flere klubber
til kaproningsbanerne i det ganske land.

Jeg håber, at de mange tiltag, som er igangsat
for ungdomsarbejdet i klubberne i fremtiden
vil smitte af på antallet af kaproere i Danmark.
Samtidig skal vi også holde os for øje, at en af
vores styrker i talentudviklingen, er vores evne
til at se den enkelte atlet og udvikle roerne
på et individuelt plan. Det er en balancegang,
men en ambition må være at understøtte og
hjælpe de hårdtarbejdende klubber i ungdomsog talentarbejdet, så det er attraktivt at dyrke
kaproning i Danmark.

Ungdomslandsholdene i roning er og bliver
båret af de frivillige i klubberne og kraftcentrene.
Det er trænerne og lederne, som sætter en ære i
at hjælpe og støtte roerne, som medvirker til de
gode resultater, og derfor skal der lyde en stor
tak for indsatsen i en forrygende sæson 2016.

FotografPeter Skafte

Ida Petersen, Hostebro Frida Sanggaard Nielsen, Bagsværd vandt sølv i JW2- til junior VM 2016

Må sæson 2017 blive mindst ligeså god!
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DOMMERUDVALGET

Af Lars Christoffersen, formand for Dommerudvalget
2016 var atter et år, hvor de danske rodommere
gjorde en rigtig god indsats på både nationale
og internationale regattabaner, og var med
til at sikre de bedste betingelser for roerne.
Internationalt havde vi dommere til Junior
EM,
University
Games,
Costal
WM,
Baltic Cup og ikke mindst til OL i Rio.
Næsten alle vores dommere var også med til at
sikre, at den sportslige afvikling af World Masters på
Bagsværd Sø i september blev en kæmpe succes.

hun har som FISA dommer deltaget i alt fra mindre
internationale regattaer til WM. Desværre er hun
nu faldet for FISA’s aldersgrænse for internationale
dommere. Judith kunne, med sin dygtige måde
at være dommer på, godt fortsætte som national
dommer nogle år endnu, men hun har valgt at
prioritere arbejdet i hendes klub, Roskilde Roklub.
Heldigvis har Marie Heide og Kasper Haagensen
lige bestået FISA eksamen, og en person mere
går til eksamen i marts, så nyt blod er på vej.

Denne oplevelse samt muligheden for, på
sigt, at deltage ved EM, WM og evt, OL viser,
hvordan man som dommer kan være med til
at bidrage til vore fælles sport og samtidig få
nogle fantastiske oplevelser sammen med andre
dommere, der har den samme følelse for sporten.
For at give flere denne mulighed, vil der i løbet af
april 2017, blive afviklet et Nordisk dommerkursus.
Hvis du vil være en del af denne ”rodommer
familie”, skal du blot følge med på Roning.dk, og
melde dig til eller tage kontakt til dommerudvalget.
Vi ser frem til at byde dig velkommen - og kan
garantere dig nogle gode oplevelser sammen
med andre dommere, roere og trænere.
Det har også været året, hvor vi har måttet tage
afsked med en af vores dygtige og internationalt
anerkendte dommere. Efter at have været fane
bærer ved OL i Montreal, i 1976, valgte Judith,
mange år efter at tage DFfRs rodommerkursus og
blev national rodommer. Efter nogle år valgte Judith
at tage den internationale rodommeruddannelse, og

Fotograf Lars Christoffersen		

De to nye banedommere Marie Heide og
Kasper Haagensen, DSR

Vores dommere har også fået nye udfordringer.
Indendørs regattaer har i flere år været en
naturlig del af dommergerningen, men nu er også
coastal roning blevet mere og mere udbredt.
Da ”coastal rowing” hører under FISAs
reglement, er det pt. også en del af dommernes
opgaver at dømme til disse regattaer.
Også en spændende opgave, som vi ser frem til
at være med til at løse til roernes tilfredsstillelse.
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SIKKERHEDSUDVALGET
Af Jørgen Grastrup-Hansen, formand for Sikkerhedsudvalget
Klubberne har i 2016, generelt set, opretholdt
en god sikkerhed under udøvelsen af vores
sport. Det skulle gerne fortsætte sådan.
Desværre
oplevede
vi
i
foråret
en
kæntringsulykke
under
vinterroning.
At
ulykken endte godt understreger, hvor vigtigt
det er, at alle har kendskab til vestes funktion
og betjening. Det kan være af altafgørende
betydning for overlevelse, at der bæres vest
under vinterroning/ved lave vandtemperaturer
samt, at beklædningen er hensigtsmæssig i
forhold til vand og vindtemperaturer.
Vi har i dag oppustelige veste, som gør det muligt
at ro med vest på. Overvej om ikke du også skulle
bære vest - måske endda en med automatisk
udløsning. Dette valg gør det nemmere for den
øvrige besætning at hjælpe dig, skulle uheldet
være ude. Måske kan du også påvirke klubbens
holdning til brugen af veste. Der er viden at
hente i publikationen ”Værd at vide om kulde og
beklædning” samt ”Værd at vide om rednings og
svømmeveste” fra Søsportens Sikkerhedsråd.
www.soesport.dk
Vores fælles mål må være at sikre, at vores
sport fortsat er sikker, og som noget væsentligt,
at omverdenen også ser den som sådan.
Vær bevidst om udviklingen og vær opmærksom
på nye krav, nyt udstyr samt, at det vi gjorde, som
var hensigtsmæssigt i går ikke nødvendigvis
også er korrekt og hensigtsmæssigt i morgen.
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Her har vi en fælles opgave. Denne opgave kan
dog ikke løftes uden vidensdeling, eftertanke,
åbenhed om utilsigtede hændelser og relevante
indberetninger fra jer.

Fotograf Jørgen Grastrup Hansen

De oppustelige redningsveste skal tjekkes årligt

Udvalget har afholdt 3 møder i 2016 og arbejdet
med følgende væsentlige arbejdsopgaver.
• Undersøgelse af klubbernes krav til
svømmefærdigheder
med
efterfølgende
oplæg til vedtægtsændring.
• Generel undersøgelse af, hvordan klubberne
regulerer vinterroning samt specifik rådgivning
efter anmodning.
• Løbende dialog med klubber, enten direkte
eller gennem sekretariatet, omkring ansvar,
sikkerheds- og forsikringsspørgsmål.
• Indlæg om sikkerhed mm. via nyhedsmails/
hjemmeside.
• Deltaget i møder i Søsportens Sikkerhedsråd.
• Bidrag til evaluering af sikkerhed ved regattaer.
• Dialogmøder med DKF om fælles interesser.
• Bidrag til afklaring af regler for sejlads i
trafiksepareringszoner.

Fotograf Jørgen Grastrup Hansen

Forventede arbejdsopgaver for 2017:
• Løbende indsamling af relevant information
og formidling omkring sikkerhedsmæssige
aspekter, herunder vinterroning.
• Oplæg til fremme af brugen af moderne
redningsmidler sommer og vinter.
• Dialogmøder med DKF om fælles interesser.
• Sondere om der er interesse for specifikt
sikkerhedskursus.
• Opdateringer af sikkerhedsfolder.
• Opdateringer af hjemmeside.
Tak for alle bidrag til udvalgets arbejde. En speciel
tak til Kate og Jesper Skavin for det store arbejde
med indsamling af data om svømmekrav mm.

Roning med oppustelige redningsveste årets rundt bliver mere og mere almindeligt
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MILJØUDVALGET
Af Erik Trøigaard, formand for miljøudvalget
Udvalgets opgave
Udvalget skal arbejde for, at roernes adgang til
udøvelse af sporten i danske farvande fastholdes
og udbygges med respekt for omgivelserne.

om problemerne i fjorden omkring havbruget.
Men tågen havde lagt sig tæt over området
med en sigt på et par meter, så det blev kun til
fortællingen om, hvor stort det er.

Miljønetværksmøde
Året startede med det årlige netværksmøde
som afholdes i samarbejde med DKF. Vi havde
valgt at mødes i Horsens, hvor vi havde planlagt
et besøg ved Snaptun, hvor et stort havbrug
holder til ved indsejlingen til Horsens Fjord.
Her skulle vi mødes med den lokale miljø mand,
der skulle vise os rundt i området og se og hører

Grøn Klub Pris
Grøn Klub Pris er en del af DIFs miljø
certificering af specialforbund, vi har uddelt
prisen gennem 3 år og fik lov til at fortsætte
uddelingen nogle år endnu. I 2016 fik vi
imidlertid ingen ansøgninger til prisen, og derfor
er Grøn Klub Prisen taget af vores program i år.

Fotograf Erik Trøigaard
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Miljøseminaret fandt sted i Horsens sammen med DKF

For at være Grønt forbund skal der være en
fortsat indsats for at tænke miljørigtige ting ind
i dagligdagen i vores roklubber og være med til
at tage ansvar for klimaet.

Friluftsrådets medlems organisationer kan
mødes og diskutere aktuelle udfordringer og
input til havplanlægningen. Her er miljøudvalget
også repræsenteret.

Friluftslivet på havet udfordres i stigende
grad
Surfere, sejlere, roere og andre friluftsudøvere
på havet oplever flere og flere forhindringer, når
de dyrker deres friluftsaktiviteter. En ny analyse
fra Friluftsrådet peger på en række områder,
hvor friluftsfolket oplever adgangsmæssige
udfordringer på havet og i havne. I de
kommende år skal Danmark påbegynde en ny
planlægning for søterritoriet for at implementere
EU direktivet om maritim fysisk planlægning.
Der lægges op til, at alle interesser på havet
skal tilgodeses, herunder også friluftsinteresser.
Desværre er friluftsinteresser og turisme ikke
blandt de sektorer, der skal planlægges for. Det
mener Friluftsrådet er en forkert prioritering,
idet de rekreative aktiviteter på havet har
stor økonomisk, social, kulturel og historisk
betydning i Danmark. I den forbindelse
oprettede Friluftsrådet et Blåt Netværk, hvor

Fakta om roning
Hæftet indeholder fakta om vores ro materiel,
mål på både og ideer til kajanlæg for robåde.
Hæftet er nu trykt, så har i brug for informationer
om Robåde til jeres kommune eller andre, der
arbejder med havneprojekter, kan det rekvireres
fra sekretariatet.

Kate Skavin

Faktahæftet om roning er målrettet kommuner og andre interessenter, der
arbejder med havneprojekter

Coastalroning i det grønne
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TRÆNERUDDANNELSE
Antallet af deltagere på trænerkurserne
A+B+C+D har ikke været prangende i 2016.
D-kurset måtte aflyses. Til gengæld har
aktivitetsniveauet på ungdomstræner I og II
været tilfredsstillende – ligesom rospinning
kurset stadig er populært. Vi har en forventning
om, at deltagerantallet i 2017 samlet set bliver
højere end i 2016.
Der har også været interesse for 1-2 træner
kurset, som afholdes lokalt i en klub. På kurset
uddannes hjælpetrænere, som får basale
trænerfærdigheder, der giver dem mulighed for
at give en hånd med i klubben.
Et andet tilbud, der har givet positive
tilbagemeldinger er kick-off kursus for erfarne
instruktører, som ønsker at blive opdateret med
teknik- og læringsprincipper. Den type kurser
er ikke på den etablerede kursusliste, men kan
arrangeres i samarbejde med sekretariatet og
tilpasses efter behov.
I samarbejde med instruktører og sekretariatet
har træneruddannelsesudvalget arbejdet på
etableringen af en ny ergotræneruddannelse,
som bliver en opgradering af det eksisterende
rospinning kursus. Den lanceres i efteråret.
Der blev afviklet et prøvekursus i november
2016, og undervisere på den klassiske
træneruddannelse har deltaget som føl på
rospinningkurser for at kvalificere sig endnu
bedre til opgaven som undervisere på den helt
nye uddannelse. Vi har store forventninger til
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den nye uddannelse, som vil give klubberne
endnu bedre mulighed for at etablere gode
ergometertræningstilbud for deres medlemmer.
Jacob Meden har været formand for
træneruddannelsesudvalget i adskillige år.
Han har nu besluttet at trække sig tilbage
og bliver afløst af Claus Bo Andersen, som –
også gennem en årrække - har været en del
af træneruddannelsesudvalget. Jacob bliver
i udvalget, og på den måde fastholdes den
eksisterende viden i udvalget - blot byttes der
lidt om på kasketterne.
De fleste nye roere har en forventning om at
blive bedre og erhverve sig nye kompetencer
i deres sport. Derudover er der altid behov for
nye undervisningskræfter til at løfte den store
opgave med at instruere og træne roerne i
klubberne. Vi giver roerne disse kompetencer
og sikrer, at roerene udvikler sig selv og deres
klubber. Vi kan derfor kun opfordre alle roklubber
til at sende deres medlemmer på kursus hos os.
Vil glæde os til at modtage dem og lære dem at
kende!

		
Fotograf Peter Skafte
Et besøg i bådehallen hos Roklubben Gefion
ifm. modul A kursus
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STYRMANDSUDDANNELSE
Af Niels Ryhding, formand for styrmandsuddannelsesudvalget
Efter sidste års kraftige deltagerforøgelse
på kurserne faldt vi tilbage til mere normalt
deltagerantal i 2016.
Aktiviteterne er løbende blevet koordineret i tæt
samarbejde med sekretariatets medarbejdere.
I november i Dalum foregik planlægningen af
næste års kurser sammen med alle underviserne.
Her blev udvekslet erfaringer og præsenteret
nye ideer.

Kurser for coastalroere var planlagt i Stevns og
Thorsminde. Sidst nævnte blev gennemført med
mange deltagere, en enkelt fra Norge. Stevns
endte som en smuk rotur for instruktørerne.
Desværre blev der ikke noget Turlederkursus i
2016 til trods for to forsøg på at gennemføre
dette.

Langtursstyrmandskurserne i Hellerup, Silkeborg, Aalborg og Odense havde pæn søgning
i 2016. Kurset i Odense blev på grund af den
manglende klub gennemført i alternative lokaler.
I 2016 blev det til et tysk L-kursus i Ratzeburg.
På grund af instruktørs sygdom, fik jeg selv lov
til at springe ind og undervise på mit bedste
tysk.

Fotograf Niels Ryhding

Der argumenteres for egne kompasmålinger
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Fotograf Niels Ryhding

Grundig planlægning af langtur

På tværs af udvalgene har der været en del
aktivitet med stort fokus på sikkerhed og
redningsveste. Der er stadig mange klubber
som kunne kigge på deres roreglementer især i
den kolde del af året.
Kursusåret 2017 er allerede i fuld gang.
Kursus-mappen til L-kurserne er ajourført,
og underviserne er parate til at tage imod
deltagerne på forårets L-kurser.
Som det ser ud i øjeblikket er der overvældende
interesse for L-kurset i år.

Hellerupkurset
bristepunktet.

for

eksempel

er

fyldt

til

Turlederkurset bliver denne gang en udfordrende
tur til Hven. Her bliver der mulighed for at få nye
erfaringer.
Brug af kort og kompas mellem småøer,
landgang ved kyst, roning i bølger og alternativ
madlavning er eksempler på kursets aktiviteter.
Praktisk langturskursus er igen i Svendborg, hvor
der er mange oplevelser i vente; natteroning,
tillægninger i strøm og på åben strand, masser
af kort og kompas, pakning af båd og meget
andet til nye langtursstyrmænd.
Coastalkursus er planlagt et sted på Sjælland
og senere eventuelt et til et andet sted, hvis
behovet viser sig. Kurserne er planlagt til to
dage, hvor teknik og sikkerhed er i fokus.
I kan i Kursuskatalog 2017 på hjemmesiden se
de mange tilbud. Har I andre behov, så kontakt
sekretariatet. Vi kan måske skabe noget nyt.

Fotograf Niels Ryhding

Man hjælper altid hinanden
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ROBATTLE
Af Ronja Egsmose, projektleder DFfR
”Hvornår skal vi begynde at træne op til
Danmarks Stærkeste Klasse?” spørger en elev
på Stevns sin idrætslærer om. Skoleeleverne
(og deres lærere) landet over er vilde med
rokonkurrencen – og de ser frem til at skulle i
gang med at træne, selvom det giver ømme lår
og meget mere sved på panden, end de er vandt
til. Det særlige ved netop denne konkurrence er,
at HELE klassen er med som et hold, alle spiller
en vigtig rolle, og med positiv og konstruktiv
feedback, og målrettet træning – ja så kan de
se resultater.
På den måde er skoleroningskonkurrencen et
fantastisk billede på projekt RoBattle.
Det kræver en holdindsats fra hele Rodanmark
at få flere unge i dansk roning, alle klubber (store
som små) er vigtige spillere, og det kræver hårdt
og langvarigt arbejde, før resultaterne viser sig.
Men så længe vi alle trækker i samme retning, og
vi hjælper med at inspirere og motivere hinanden
– ja så kan det faktisk lykkes! Og processen
undervejs er samtidigt sjov og lærerig.

Fotograf DFfR

Opbakning er i top ved landsfinalen i Danmarks Stærkeste Klasse
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Fotograf Finn Lyngesen ”Ram din distance” – en sjov konkurrence for ungdomsroerne i ergometer

I efteråret 2016 gennemførte vi en
midtvejsevaluering af projektet. Hovedbudskabet
på evalueringen er, at projektet giver mening
for roklubberne og er med til at give inspiration
og gå-på-mod og lyst til at åbne op for nye
målgrupper.
Flere og flere roklubber ser værdien af
at samarbejde med skoler. Ikke med en
forventning om, at det direkte kan ses på
medlemsstatistikken ugen efter, men med
øje for alle de positive og afledte effekter et
skolesamarbejde skaber. I 2016 indledte DFfR
et spændende samarbejde med Skole OL, som
betyder, at finalen i Danmarks Stærkeste Klasse
afvikles på Aarhus Stadion i juni sammen med
finalerne i fire andre idrætter. Vi er blevet en del
af noget større!

Vi mærker en stigende interesse for at sætte
roning på skoleskemaet blandt lærere og
kommuner. Undervisningspakken Attention…
GO! får fortsat stor ros, og vores fem
ergometertrailere er fuldt bookede skoleåret ud.
I løbet af 2016 afholdt vi to inspirationsseminarer
for alle med interesse for ungdomsroning.
Oplæg, workshops, aktiviteter på land og vand
samt networking stod på programmet. Alle gik
hjem med armene højt over hovedet og gejst og
fornyet motivation til at give den en skalle med
ungdomsroning. 2017 vil byde på endnu flere
inspirationsseminarer.

Fotograf Finn Lyngesen

		

Ved Nordea-fonden Challenge i Hvidovre
konkurreres der i forskellige bådtyper

På sekretariatskontoret sker der også noget
for projektet. Fra udgangen af 2016 ligger al
information om DFfRs ungdomstilbud på www.
roning.dk/ungdom. Louise Holm gik på barsel
midt i 2016. Vi glæder os til hun kommer tilbage
til april, men imens klarer Kåre Seidelin og
Kenny Andersen nu hendes arbejdsopgaver til
punkt og prikke.
2017 er det sidste år med projekt RoBattle, som
vi kender det. Fuld fart fremad!
Fotograf Finn Lyngesen

Når vi hjælper hinanden går det hele lettere.
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INTERNATIONALE
RELATIONER

Henning Bay Nielsen, medlem af FISAs
sportsmedicinudvalg
DFfR´s Internationale politiske engagement
omfatter Nordisk Roforbund (NOR), Baltic Cup
Komiteen og FISA, det internationale roforbund,
som varetager roningens interesser i den
Internationale Olympiske Komite (IOC). Desuden
varetager DFfR formandskabet i Victor Hjorts
Legat.
I 2016 har DFfR´s politiske fokus været at styrke
de internationale relationer med det formål at
bevare letvægtskategorien som en selvstændig
disciplin på det olympiske program for roning.
Det engagement måtte dyrkes efter det i løbet
af året blev mere og mere klart, at den øverste
politiske ledelse i FISA tilsyneladende har til
hensigt at foreslå til IOC, at LM4- skal elimineres
fra det olympiske program. DFfR har i 2016 gjort
alt, hvad der politisk er muligt for at modgå FISA´s
intentioner. Og ved FISA´s kongres i Rotterdam
fremlagde DFfR således sammen med Canada,
Schweiz og Australien et modforslag til FISA.
Dette forslag fremlægges tillige ved FISA´s
ekstraordinære kongres d. 9.-12. februar i Tokyo.
Forslaget er, at en firer uden styrmand for kvinder
i letvægtsklassen indføres på OL-programmet
og samtidig skal firer uden styrmand for mænd i
den åbne klasse tages af OL-programmet. Dette
forslag honorerer IOC´s krav om kønsbalance
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og Universalitet. Et væsentligt argument er, at
verdens befolkning rummer langt flere kvinder
med en højde under 1.80 cm og således
forventes en firer uden styrmand for kvinder
i letvægtsklassen at booste kvinderoningen i
Asien og Latinamerika. I skrivende stund har en
række lande udtrykt opbakning til vores forslag;
men hele Østeuropa samt England synes mere
opsatte på at bevare herrernes tunge firer, som
har haft England som OL-guldvinder siden 1996.
Dette faktum understreger, at der er begrænset
universalitet for denne bådtype, og den er således
mindre velegnet som Olympisk disciplin i henhold
til IOC´s kriterier.
Redaktionen: FISA kongressen fandt sted efter
deadline på Årshæftet. Der kunne ikke samles
flertal for DFfRs forslag, og LM4- er således ikke
længere på OL programmet.
Baltic Cup Komiteen har udtrykt ønske om, at
U18 mesterskabet Baltic Cup afholdes i Danmark
i 2020, hvilket vil markere indvielsen af det nye
Danmarks Rostadion på Bagsværd sø.
Morten Espersen er medlem af FISA Competitive
Rowing Commission og Henning Bay Nielsen er
medlem af FISA Sports Medicine Commission.

		
Fotograf Anders Tranberg Andreasen
U19 træningssamling på Næstved Kanal
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WRMR 2016

- Vi lykkedes med det største arrangement
nogensinde på Bagsværd Sø
Af Conny Sørensen, økonomiansvarlig DFfR samt WRMR2016
Regattaen er den til dato største ro-regatta
afviklet i Danmark og på Bagsværd Sø. Med
3.537 hold fra 47 nationer til start og 596 frivillige
hjælpere, har der ikke tidligere været flere roere
samlet på Danmark Rostadions anlæg ved
Bagsværd Sø.
90 % af deltagerne var udenlandske.
Gennemsnitsalderen var på 56 år for mænd og
50 år for kvinder. Den ældste roer var en polak
på 91 år. I alt deltog 35 roere med en alder på
over 80 år. Der deltog 295 danske roere fra 40
forskellige danske roklubber, og de høstede
73 medaljer – flot resultat og forhåbentlig med
mulighed for, at mange flere får interesse for
masters roning.
Yderligere havde vi 596 frivillige, der sikrede, at
alt klappede og fungerede før, under og efter
regattaen. Vi fik rigtig mange tilkendegivelser
fra deltagere, der var imponerede over alle
de frivillige, der med smil på læben løste
opgaverne og altid var kompetente og kunne
give svar på spørgsmål. Regattaen har fået
meget ros for både det sportslige, faciliteterne
og organiseringen. Vi har fået mange positive
tilkendegivelser fra deltagere, besøgende,
naboer og det internationale roforbund FISA

46 | DFfR årshæfte 2016

under og efter regattaen, og vi er sikre på, at
alle rejser hjem med en meget positiv oplevelse
fra København, der vil blive husket. Dertil kan
tilføjes, at vejret viste sig fra sin bedste side
med høj sol og ingen vind.
DFfR havde flere mål med regattaen. Bl.a.
at vise verden, at vi kan arrangere regattaer
på Bagsværd Sø i verdensklasse og, at
den ombygning af roanlæg og faciliteter på
Bagsværd Sø, som er i gang er det, vi har brug
for. En sø, hvor vi kan gennemføre internationale
regattaer - ikke kun på en 1.000 meter bane
som til Masters, men en 2.000 meter bane. Det
er vi klar til, og når det nye anlæg står færdig,
håber vi at se mere verdensklassekaproning på
Bagsværd Sø.
Yderligere mål var, at deltagerne skulle opleve
en Masters regatta, der klappede fra start til
slut. Det nåede vi. Derudover ønskede vi, at
få flere danske deltagere til start end i Varese
i 2013. Det fik vi også - 295 mod 138 i Varese.
Og så skulle WRMR2016 være løftestang til
igangsætning af voksen-begynder-træningsprogrammer og flere deltagere til fremtidige
Masters regattaer. Det tror vi, at vi når.

Endelig havde vi et mål om, at WRMR2016 skulle
generere mere turist omsætning i København,
og det tror vi også er nået.
Uden tilskud og støtte fra Københavns
Kommune, Lokale- & Anlægs Fonden samt
underskudsgarantier fra Gladsaxe og LyngbyTaarbæk Kommuner samt Sport Event Danmark,
ville det ikke have været muligt for DFfR at
gennemføre dette store projekt.
Projektet har en samlet økonomi på 5 mio.kr., og
vi fik et resultat, hvor vi ikke fik brug for at trække

Fotograf Nicolai Jørgensen

fuldt ud på de givne underskudsgarantier.
DFfR kan være stolte af resultatet.
Fakta:
Antal både 				
1.250
1x/2x+- 		
700 både i stativer
4x+-			
288 både i stativer
8+			
62 både i stativer
90 både i bådhal.
110 lejebåde fra Filippi.
100 trailere.

Der var imponerende mange frivillige, der leverede et fantastisk stykke arbejde til WRMR2016
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RESULTATLISTE
UNGDOMSLANDSHOLD
Baltic Cup 2016 i Hamborg, Tyskland
Lørdag 1.10.2016 2000m
JW1x #4
Anne Katrine Kiilgaard, DSR
JW2x #5
Freja Liv Holmark, Sorø
Cecilie Girke, DSR
JW4x #2
Amalie Riff Brems, DSR
Mathilde Kiilgaard, DSR
Anna Frimann, Næstved
Regitze Bay, Bagsværd
JW2- #4
Amalie Kiær, Fredericia
Mie Mellerup, Ægir
JW4- #4
Klara Christensen, Sorø
Line Viuf, Ribe
Agnete Rytter Munk, Hadsund
Christine Amalie Meinert Cardel,
Bagsværd
JM1x #4
Adrian Flarup Johansen
JM2x #4
Jacob lenzing, Lyngby
Oliver Skov Jerkovich, Bagsværd
JM4x #2
Oliver Tolstrup Christensen, Roskilde
Jonas Lund, Furesø
Nicholas Andersen, KVIK
Nicolai Krogsgaard, KVIK
JM2- #3
Casper Lindballe, Holstebro
Nichlas Ulnits, Holstebro
JM4- #3
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David Lønholm Shekufa, Odense
Kaare Mortensen, Fredericia
Timon Strømgreen, KR
Thomas knudsen, Hadsund
Søndag 2.10.2016 500m
JW1x #7
Anne Katrine Kiilgaard, DSR
JW2x #5
Freja Liv Holmark, Sorø
Cecilie Girke, DSR
JW4x #4
Amalie Riff Brems, DSR
Mathilde Kiilgaard, DSR
Anna Frimann, Næstved
Regitze Bay, Bagsværd
JW2- #5
Amalie Kiær, Fredericia
Mie Mellerup, Ægir
JW4- #4
Klara Christensen, Sorø
Line Viuf, Ribe
Agnete Rytter Munk, Hadsund
Christine Amalie Meinert Cardel,
Bagsværd
JM1x #2
Adrian Flarup Johansen
JM2x #3
Jacob Lenzing, Lyngby
Oliver Skov Jerkovich, Bagsværd
JM4x #4
Oliver Tolstrup Christensen, Roskilde
Jonas Lund, Furesø
Nicholas Andersen, KVIK
Nicolai Krogsgaard, KVIK
JM2- #3

Casper Lindballe, Holstebro
Nichlas Ulnits, Holstebro
JM4- #5
David Lønholm Shekufa, Odense
Kaare Mortensen, Fredericia
Timon Strømgreen, KR
Thomas Knudsen, Hadsund
Junior NM i Mölndal, Sverige 18.19. juni
JW1x #1
Simone Sørensen, Roskilde
JW2x #1
Anne Larsen, Odense
Marta Kempf, Odense
JW4x #1
Stine Mathiasen, DSR
Emma Hammer, Bagsværd
Mette Køchs, Århus
Liane Vestergaard, Hadsund
JM1x #1
Emil Lenzing, Lyngby
JM2x #1
Bastian Secher, Roskilde
Jakob Lillelund, Sorø
JM4x #1
Emil Eigenbrod, Bagsværd
Oscar Mazza, Odense
Mikkel Knudsen, Hadsund
Niels Frederiksen, Bagsværd
JM2- #1
Magnus Quist Rathenburg,
Holstebro
Christian Taulbjerg, Holstebro
JM8+ #1
Nicolai Leth Bernsen, DSR
Christian Thor Hagemann, Maribo

Aksel Dybdahl Poulsen, KR
Mathias Daniel Ven. DSR
Malte Rusbjerg, Odense
Mikkel Aaslet, Bagsværd
Christian Carlsen, Holstebro
Esben Søvndal, DSR
Styrmand: Frederik Geertsen Lund,
Holstebro
Junior EM I Trakai d. 9.-10. Juli
JW1x #14
Simone Sørensen, Roskilde
JW2x #1
Anne Larsen, Odense
Marta Kempf, Odense
JW4x #5
Stine Mathiasen, DSR
Emma Hammer, Bagsværd
Mette Køchs, Århus
Liane Vestergaard, Hadsund
JW2- #2
Ida Petersen, Hostebro
Frida Sanggaard Nielsen, Bagsværd
JW4- #7
Nina Petersen, Hadsund
Emilie Jersild, Bagsværd
Mathilde Norking, Bagsværd
Astrid Filtenborg, Hadsund
JM1x #6
Emil Lenzing, Lyngby
JM2x #4
Bastian Secher, Roskilde
Jakob Lillelund, Sorø
JM4x #7
Emil Eigenbrod, Bagsværd
Oscar Mazza, Odense
Mikkel Knudsen, Hadsund
Niels Frederiksen, Bagsværd
JM2- #11
Magnus Quist Rathenburg, Holstebro
Christian Taulbjerg, Holstebro
JM8+ #5
Nicolai Leth Bernsen, DSR

Christian Thor Hagemann, Maribo
Aksel Dybdahl Poulsen, KR
Magnus Valbirk, Holstebro
Malte Rusbjerg, Odense
Mikkel Aaslet, Bagsværd
Christian Carlsen, Holstebro
Esben Søvndal, DSR
Styrmand: Frederik Geertsen Lund,
Holstebro
Junior VM I Rotterdam d. 21.-28.
August
JW1x #14
Simone Sørensen, Roskilde
JW2x #5
Anne Larsen, Odense
Marta Kempf, Odense
JW4x #10
Stine Mathiasen, DSR
Emma Hammer, Bagsværd
Mette Køchs, Århus
Liane Vestergaard, Hadsund
JW2- #2
Ida Petersen, Hostebro
Frida Sanggaard Nielsen, Bagsværd
JW4- #12
Nina Petersen, Hadsund
Emilie Jersild, Bagsværd
Mathilde Norking, Bagsværd
Astrid Filtenborg, Hadsund
JM1x #6
Emil Lenzing, Lyngby
JM2x #13
Bastian Secher, Roskilde
Jakob Lillelund, Sorø
JM4x #6
Emil Eigenbrod, Bagsværd
Oscar Mazza, Odense
Mikkel Knudsen, Hadsund
Niels Frederiksen, Bagsværd
JM2- #19
Magnus Quist Rathenburg, Holstebro
Christian Taulbjerg, Holstebro

JM8+ #11
Nicolai Leth Bernsen, DSR
Christian Thor Hagemann, Maribo
Aksel Dybdahl Poulsen, KR
Magnus Valbirk, Holstebro
Malte Rusbjerg, Odense
Mikkel Aaslet, Bagsværd
Christian Carlsen, Holstebro
Esben Søvndal, DSR
Styrmand: Frederik Geertsen Lund,
Holstebro
U23 VM I Rotterdam 21.-28.
August
BLW1x #15
Julie Gaumitz Storm, Odense
BLW2x #9
Olivia Meinert Cardel, Sorø
Mathilde Persson, Bagsværd
BLW4x #9
Line Katrine Olsen, Odense
Iben Østergaard, Bagsværd
Silja Konoy Davidsen, Roskilde
Marie Mørch, Bagsværd
BW1x #17
Julie Poulsen, Odder
BW2x #6
Astrid Stensberg, Sorø
Emma Kiehn, Odense
BLM1x #17
Oliver Rying Thomsen, Lyngby
BLM2x #5
Alexander Modest, Lyngby
Fredrik Leicht, KR
BLM2- #10
Frederik Taulbjerg, Holstebro
Eskil Bech-Petersen, Holstebro
BLM4- #7
Mads Petersen, Bagsværd
Malte Puro, Bagsværd
Sebastian Bache, KR
Peter Holmquist, Lyngby
BM1x #15
Nick H. Larsen
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RESULTATOPGØRELSE

BUDGET
2016

2016 TKR.

2015

2.832.864

2.809

2.779.296

205.000

205

212.525

27.152

20

18.752

4.116

15

7.832

1.481.262

0

1.663.352

100.000

0

100.000

1.317.988

1.369

1.231.276

1.363

0

25.256

Andre indtægter

236.935

100

220.285

Indtægter i alt *

6.206.680

4.518

6.258.574

Uddannelsesudvalg

96.579

-20

-28.958

Kaproningsudvalget

799.635

822

995.528

Roaktivitetsudvalget

138.640

129

126.105

Langdistancekaproningsudvalget

18.128

38

16.908

Dommerudvalget

44.448

65

55.172

Indtægter
Fordelingsnøgletilskud
DIF-tilskud, Udviklingskonsulent
§ 44-konsulenttilskud
FISA Kongres 2013
Nordea Fonden (RoBattle)
Eurow ApS (udbytte)
Kontingenter inkl. forsikringsafgift
Salg af rorelaterede artikler

Aktiviteter
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BUDGET
2015

2015 TKR.

2014 TKR.

Miljø- og Planudvalget

11.597

48

45.265

Sikkerhedsudvalget

10.457

16

4.659

Hovedbestyrelsen og

65.956

82

64.751

DFfR

229.843

230

256.048

Udviklingsprojekter

291.458

300

245.281

RoBattle

1.481.262

0

1.863.352

Sekretariatet

2.695.092

2.766

2.544.420

58.036

35

29.985

4.476

0

30.631

5.945.607

4.511

6.249.147

261.073

7

9.427

0

0

517

-199

-5

-2.810

260.874

2

7.134

forretningsudvalget

Internationalt arbejde
Vareforbrug, rorelaterede artikler
Aktiviteter i alt
Resultat før renter
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat
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HOVEDSPONSORER

SAMARBEJDSPARTNERE
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En stor tak til alle der har bidraget til
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