
JANUAR Sikkerhed Det første af i alt 20 førstehjælpskurser, bliver afholdt i Hadsund Roklub. En kæmpe donation fra TrygFonden har gjort det muligt for DFfR og DKF, at tilbyde gratis førstehjælpskurser til alle 
roere i Danmark. Sikkerhedsudvalget initierer hurtigt reelle forsøg, med hjertemassage i en inrigger på vand. Konklusionen er klar. Livreddende førstehjælp i en inrigger kan lade sig gøre - men det er komplekst. 
Ergometer DM Årets største indendørsevent DM i indendørsroning, bliver afholdt i Gladsaxe Idrætshal. Der er i alt 803 sædestarter til regattaen. I junior B (15 år) klassen ror både piger og drenge særdeles stærkt. 
Sofie Valentin Hæk, Silkeborg sætter ny dansk rekord i 7:30:1. Oscar Burvil, Holstebro Roklub sætter også ny dansk rekord i 6:28:3. Ungdom De 8 EDON trailere har nu fået permanent hjem i Vestervig, Randers, 
Esbjerg, Sønderborg, Nykøbing Sjælland, Roklubben Skjold, Roklubben Stevns og Roskilde Roklub. De 5 ergometertrailere cirkulerer fortsat rundt i hele landet. FEBRUAR Miljø DFfR og DKF indgår fælles miljø og
facilitetssamarbejde. Irene Lauridsen (DKF) bliver tovholder på forbundenes nye fælles miljøsamarbejde. Første indsats bliver sat i gang - en medlemsundersøgelse, der skal afklare hvilke naturaktiviteter og 
faciliteter roerne har brug for. Men også hvordan disse kan bruges, til at fastholde og rekruttere klubmedlemmer. Processen om at ansætte en konsulent til facilitetsområdet begynder. ERIC 2019 DFfR tildeles EM 
i indendørsroning 2019 af FISA. Bagsværd Roklub, Concept 2 Danmark og Sekretariatet går sammen i en styregruppe - planlægningen af det store event begynder. Det hele skal kulminere ved ergometer DM 
2019, som på den måde bliver opgraderet til et Europamesterskab. MARTS Fynske mesterskaber Middelfart Roklub runder ergometersæsonen af, ved at afholde Fynske Mesterskaber i indendørsroning. Nyborg 
Roklub stiller med yngste mand, Bertil Højer på 9 år. Der er 215 sædestarter til regattaen. Hovedgeneralforsamling DFfR afholder hovedgeneralforsamling i Odense den 10. marts. Her deltager 115 delegerede fra 
i alt 55 klubber. Birgit Bech Jensen (Vejle Roklub) modtager DFfRs ærestegn, for sit engagement som næstformand i forbundet. Standerhejsning Sorø Roklub, som i 2018 kan fejre 100-års jubilæum, er vært for 
den officielle standerhejsning i DFfR-regi. Senere på året, bliver jubilæet fejret og markeret med en stor fest i roklubben. APRIL Ferielangtur 31 roere fra 18 forskellige klubber tog i april turen til Grækenland, for at 
besøge Tolo Roklub. Turen var en fantastisk oplevelse for de deltagende roere, som mødte forskelligheder både i personligheder og rostil, men det var ikke noget, som ikke kunne forenes. Som turledere havde 
Lise og Allan Pedersen teten, og styrede turen til perfektion. Kursussæsonen afsluttes Kursussæsonen 2017/2018 rundes af. 20 kurser er blevet gennemført med total set 379 deltagere. Et tilfredsstillende resultat. 
Bedste nyhed er dog, at det endelig er lykkedes at finde en kvalificeret medarbejder, til at varetage kursusadministrationen på Sekretariatet. Bagsværdroeren Ole Søgaard overtager projektlederrollen, på alle DFfRs 
kurser. Ud over at være roer og underviser på flere af DFfRs kurser, så er Ole uddannet cand. Scient i idræt. Ambitionen er, at DFfRs samlede kursustilbud skal nytænkes. MAJ LDK 1 Gudenåens Gule Åkande 
åbnede årets langdistanceturnering, men det blev samtidig også sidste gang i denne omgang at Randers Roklub arrangerer en LDK-afdeling. Randers Roklub takkede af i fornem stil, med nye og mere publi-
kumsvenlige ruter og om formiddagen var vejret da også i roernes favør. Mens eftermiddagsroerne fik en del regnskyl på deres 25km. Sekretariat Til Copenhagen Regatta præsenteres forbundets nye sekretariat-
sleder Kim Mejnert Frydensberg. Han kommer fra en stilling som eventmanager i Sport Event Denmark. Ferielangtur Tre hold danske roere havde taget turen til Italiens Venedig, for at få en anderledes rooplevelse 
i den mystiske stad, der ligger midt ude i en italiensk lagune. Turene var af en lidt mere ‘luksuriøse’, men gik ikke på kompromis med antallet af roede km. Blandt andet klarede hold 1, at ro 81km på en enkelt dag. 
JUNI Sikkerhed Det bliver offentliggjort hvilke 15 danske ro- og kajakklubber, der får en gratis hjertestarter fra TrygFonden. Midlerne til de gratis hjertestartere kommer fra den donation, som de to forbund sammen 
modtog i slutningen af 2017. Ungdom 14 juni var i alt 44 skoleklasser samlet til Skole OL-finale i roning på Ceres Park i Århus. 6.A fra Bremdal Skole vandt trofæet for 6. klassetrin i tiden 14.09.02 på 4000 meter 
stafet. 7.A fra Ulfborg Skole vandt titlen som Danmarks Stærkeste Klasse for 7. klassetrin i tiden 13:09:04. Universitetsroning Universitetsroernes Big Match fik debut i Københavns Havn med universitetsroere fra 
Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Afviklingen af mesterskabet var succesfuld, og planen er at det skal afvikles igen i 2019 – med småjusteringer og forhåbentlig endnu flere deltagere. JULI Danish Open 
Coastal Rowing Det bliver offentliggjort at det der førhen var et uofficielt DM, nu officelt bliver et forbundsmesterskab. Den nye bådklasse, som der også satses på i FISA-regi er også med på listen, så CMix2x er 
både ny og officielt et forbundsmesterskab. U23 VM & Coupe de la Jenuesse Ved U23 VM i Polen bliver de danske roere udfordret – niveauet hos de andre lande er højt. BLM4x som i 2018 har en fantastisk sæson, 
misser desværre lige podiet med deres 4.plads. Samtidig med U23 VM, har Danmark også både afsted til Irland, og vi er for første gang repræsenteret ved Coupe de la Jenuesse. Oplevelsen er meget positiv, og 
Amalie Brems sikrer at Danmark har hele to guldmedaljer med hjem fra mesterskaberne. Ferielangtur Turen til Island, er den tredje i rækken af “Artic Rowing” Ro-og Oplevelsesturene arrangeret af Kate og Jesper 
Skavin, og denne gang er 25 deltagere, fra 13 klubber afsted. Deltagerne fordeler sig i seks inriggere og fem havkajakker og turen er i de naturskønne fjorde i Vest-Island. Trods et til tider udfordrende vejr, får deltag-
erne masser af roning og oplevelser. Overnatning foregår i telte med madlavning på trangiasæt og enkelte gange på hotel og vandrehjem. Med bus får deltagerne også set de indre vidder af øen. AUGUST Facilitet 
Pr 1. august 2018 bliver Kamilla Ryding ansat som facilitetskonsulent. Kamilla er tovholder på DFfR og DKFs fælles indsats på facilitetsområdet og har til opgave at udvikle ro-, kano- og kajakfaciliteter på og ved 
vandet. Junior VM U19 landsholdstruppen rejser til Račice i Tjekkiet, hvor Junior VM afholdes. Her møder de danske juniorroere højt niveau, hos de andre lande. De danske både klarer sig fornuftigt, og roere såvel 
som trænere rejser hjem igen med en masse nye erfaringer og lærepenge i bagagen. LDK 4 + 5 Fjerde afdeling af LDK-turneringen, bliver desværre aflyst. Om morgenen for regattaen, ser dommere og arrangører 
sig nødsaget til at aflyse på grund af blæst og store bølger. Aflysningen er til stor ærgelse for arrangører, deltagere og dommere. Finalen stod DSR for, og her introducerede LDKU en ny præmie til turneringsvinderne 
- en vandrestander. Turroning Udlejningssæsonen for DFfRs udstationerede både klinger så småt af. Det er klart de to både i Svendborg, der er mest rift om. De tegner sig for godt halvdelen af de i alt 88 udlej-
ninger, der har været gennem hele sæsonen. Tovholderne for de udstationerede både, har nye spændende initiativer for 2019 i støbeskeen. SEPTEMBER Coastal DM I juli kom nyheden om, at Danish Open Coastal 
Rowing nu officielt er et forbundsmesterskab. Roklubben Stevns får fornøjelsen af at afvikle mesterskabet. Det blev en stor succes, med fantastisk vejr og over 50 starter. Der var også besøg af udenlandske 
roere, som ligeledes stillede til start. VM Ved VM i Plovdiv er der grund til glæde over finalepladser til damefireren, damesingle- sculleren og herrernes letvægtsdobbeltfirer. Sverri S. Nielsen viste, at han har etableret 
sig i verdenstoppen. Letvægtsdamedobbeltfireren med Juliane Elander Rasmussen, Mathilde Persson, Aja Runge Holmegaard og Trine Toft Andersen ror en flot sølvmedalje hjem. Klubudvikling Assens og 
Middelfart. Roklubber er de første to klubber, der afslutter klubudviklingsforløbet - Den Røde Tråd. Assens Roklub overrasker voldsomt. Klubben får stor succes, med deres nye roskole-tilbud til nybegyndere. De 
har 24 deltagere og 12 på venteliste. Alle står i kø for at lære at ro inrigger. Klubben indstilles til DFfRs nye pris, Årets Initiativ. Baltic Cup Danmark rejser til Baltic Cup i Polen med fuldt U18 landshold. Med sig 
hjem, har de danske juniorroere 10 medaljer og i den samlede pointstilling indtager Danmark andenpladsen, kun overgået af Tyskland. OKTOBER Uddannelse DFfRs nye kursussæson lanceres, og et sprint nyt 
kursustilbud ser dagens lys. Sportsroning - sjov og effektiv holdtræning for alle introduceres. Pilotkurset i Nyborg d. 02.-03. februar 2019 bliver hurtig fyldt op. DM Kortbane DM afholdes i år, på Sorø sø, og klubben 
som tidligere på året kunne fejre 100års jubilæum, løfter i samarbejde med Regattaforeningen Sjælland og en masse frivillige, mesterskabet. Det bliver afviklet til perfektion, med fantastisk vejr, og der sluttes med 
en fest – arrangeret af Sorø Roklub. VM coastal Coastal VM afholdes i 2018, i Canada. Syv danske hold fra hhv. Danske Studenters Roklub og Roforeningen KVIK, er med for at repræsentere de danske farver. 
NOVEMBER Sjællandske Mesterskaber Sjællandsmesterskaberne åbner ergometersæsonen 2018/2019 med 282 sædestarter. Næstved Roklub var vanen tro vært, og den rutinerede arrangørgruppe leverer 
endnu et fejlfrit mesterskab, hvor især de nyeste juniorroere får lov at prøve kræfter med de indendørs mesterskaber for første gang. Concept 2, Danmark leverer endnu en gang livestream, så mesterskaberne 
også kunne følges online. DFfR Award Night Bredden og eliten mødes i Danske Studenters Roklub, til afholdelse af den første DFfR Award Night nogensinde. Her bliver Frida Sangaard Nielsen udnævnt som Årets 
Unge Kaproer, mens Assens Roklub bliver Årets Roklub. Line Møller, som er træner i Bagsværd Roklub, får titlen Årets Træner, mens Aalborg Dame Roklub vinder Motionsturneringen. Ved festen er der både 
repræsentanter fra DIF, Team Danmark og Gladsaxe Kommune, ligesom H.K.H Prinsesse Benedikte også deltager i festlighederne. Møde i LDKU LangDistanceKaproningsUdvalget holder sit årlige evaluering-
smøde. Her er budskabet klart: Langdistancekaproning er det oplagte tilbud til alle der vil konkurrere, teste sig selv, sammenligne sig med andre – og opleve et helt specielt socialt samvær før og efter selve kapro-
ningen. Men alligevel ser vi kun roere, fra godt 20 klubber. Budskabet om vores tilbud, når klart ikke ud til slutbrugeren. Og det skal der arbejdes aktivt på i 2019. DECEMBER Sikkerhed Aarhus Roklub deler sit 
nye vinterroreglement med hele ro-Danmark. Klubben har fået sparring fra sikkerhedsudvalget, til at ”få ryddet op” og skabt klare linjer. DFfRs Sikkerhedsudvalg råder alle klubber til, at tjekke deres reglement i 
gennem, og se om der er brug for en opstramning. Euro Slide Open Unge som gamle var i maskinerne ved årets Euro Slide.  Stævnet havde lidt logistiske vanskeligheder, og måtte rykke fra den vanlige sportshal 
i Gladsaxe til Gladsaxe Badmintonhaller. Grunden var en dobbeltbookning af hallen, på samme tidspunkt som GymDanmark. Det gav stævnet lidt trangere kår, men afviklingen forløb alligevel fejlfrit.  
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Forord
Tid er en flygtig størrelse. Vi oplever i stigende grad, at der er krav på vores opmærksomhed – både analogt og digitalt.
Derfor holder vi fast i, at tilbageblikket på året der er gået, ikke må tage for meget af din tid.  

Hæftet her er sammensat efter bedste evne, så du kan få et skarpt overblik over det fantastiske roår 2019. Det blev et år hvor danske roere i den grad har været ude 
i verden, New York, Tokyo, Hong Kong, Østrig, Florida, for bare at nævne et par stykker. Landsholdsroerne har sikret dansk roning både medaljer og OL-kvalifikation-
er, og de udstationerede både har igen i år givet danske roere mulighed for at udforske farvandet rundt omkring i Danmark.

 

Tak for 2019 og velkommen 2020 – vi håber på at du får et fantastisk roår.  

DE FEM STRATEGISKE SPOR
Spor 1: DFfR ønsker at støtte de roklubber, der vil gøre en særlig indsats for at udvikle ungdomsafdelinger,
hvor unge trives og dygtiggør sig

Spor 2: DFfR vil fastholde flere voksenroere med organiserede træningstilbud i klubberne

Spor 3: DFfR vil samle og styrke organisationen, så den afspejler og understøtter DFfRs strategi,
så eksekvering bliver optimal

Spor 4: DFfR ønsker at styrke og påvirke vores internationale interesser

Spor 5: DFfR vil skabe bedre ro- kano-og kajak faciliteter og en endnu bedre
adgang til vand for den organiserede idræt

VORES VISION
Vi styrker og samler dansk roning

samt øger glæden ved roning som sport.



Organiseringen i DFfR
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JANUARJan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

ERIC 2019
I samarbejde med Bagsværd Roklub og Modest Sport 
afvikler Dansk Forening for Rosport, DM og EM i 
ergometerroning i Gladsaxe Sportshal.  

Hallen i Gladsaxe danner den perfekte ramme om et 
mesterskab, planlagt ned til mindste detalje. 27 
forskellige nationer stiller til start, og der er godt besat 
i alle klasserne.  

I både den tunge herre- og dameklasse vinder
Danmarks egne landsholdsroere Sverri S. Nielsen og 
Fie Udby Erichsen.  

Miljøsamarbejde
DFfR og DKF har i samarbejde undersøgt, hvordan det 
står til med natur- og miljøaktiviteter ude i de danske 
Ro- og Kajakklubber. Samtidig undersøges det også, 
hvor stort kendskab klubberne har til forbundenes 
miljøarbejde. 

Undersøgelsen viser at natur- og miljøaktiviteterne ude 
i klubberne trænger til et forøget fokus, derfor er det et 
af de områder, de to forbund skal samarbejde om at 
løfte i løbet af året.



FEBRUARJan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Sportsroning
Den første weekend i februar er 32 roere 
samlet i Nyborg Roklub, for at deltage i 
DFfRs Pilotkursus i Sportsroning. Kurset 
blander teori og praksis godt sammen, så 
deltagerne kommer hjem og stort set med 
det samme kan begynde med Sportsroning 
i egen klub. Kurset er en succes og
tilbagemeldingen fra kursisterne er positive. 
Senere på året lanceres en stor
markedsføringspakke, så klubberne ikke 
mangler materiale, når de skal reklamere 
for, og rekruttere gennem Sportsroning.  

Udstationerede både
Der er fart på udlejningen af DFfRs
udstationerede både, og allerede i februar 
begynder nogle af stederne at være booket 
godt op. Særligt i Svendborg og Nakskov 
går det stærkt med udlejningerne, og
beviser endnu en gang at de danske roere 
stadig nyder at tage på langtur rundt 
omkring i Danmark.

Korttursstyrmand
DFfR lancerer en opdateret, gennemarbejdet 
og tilrettet version af
Korttursstyrmandsmaterialet, med masser af 
ekstra elevmateriale. Det nye materiale er 
udarbejdet således, at alle danske roklubber 
nu let kan hente det ned og tilpasse det eget 
farvand og reglementer. Formålet er at gøre 
det endnu nemmere at uddanne nye
korttursstyrmænd.  

Kort efter at materialet er udgivet, har flere 
klubber allerede gang i uddannelsen af nye 
korttursstyrmænd.



MARTSJan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Hovedgeneralforsamling
Hovedgeneralforsamlingen er igen tilbage i Middelfart, 
men i år er formatet anderledes. Hele formiddagen 
bliver brugt på workshops, hvor deltagerne selv kan 
vælge hvilke af de udbudte emner, de vil høre om.  

Programmet efter frokost er helliget til de klassiske 
generalforsamlingspunkter.  

Arrangementet sluttes af med fælles aftensmad, for 
dem som har lyst, og generelt bliver der taget godt 
imod det opdaterede format.

Nye medlemstal
Vi får det første smugkig på vores medlemstal, og 
hvordan det er gået med medlemsindberetningen for 
2018. Det første blik ser positivt ud og DFfR har 
medlemsfremgang.  

Men de nye aldersgrupper man har kunnet indberette 
i, giver ikke kun anledning til begejstring. Det bliver 
også tydeligt, at dansk roning har mange medlemmer i 
60+ kategorien, og at det særligt er i alderen 18-59 år, 
der mangler en positiv medlemsfremgang.
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Standerhejsning
Svendborg Roklub har 125-års jubilæum i 2019 og 
afholder i den forbindelse DFfRs officielle
standerhejsning. Der kommer fint besøg til den fynske 
klub, både H.K.H. Prinsesse Benedikte og
besætningsmedlemmerne fra Guldfireren anno 2008 er 
med til festlighederne. Til standerhejsningen kan den 
fynske roklub døbe hele tre nye både, to inriggere og 
en coastal. Den nye fire-åres inrigger blev endda
kvalitetstestet på fornemste vis af besætningen på 
Guldfireren anno 2008, nemlig Thomas Ebert, Morten 
Jørgensen, Mads Kruse Andersen, Eskild Ebbesen og 
med deres træner Bent Fransson på styrmandssædet. 

The Boat Race
Ida Gørtz Jacobsen deltager som den første dansker 
nogensinde, i det traditionsfulde Oxford versus
Cambridge Boat Race. Løbet har en ekstrem
mediebevågenhed, som også er med til at gøre det til 
en helt særlig oplevelse for deltagerne. 

Sammen med sine otte skole- og rokammerarter fra 
Cambridge ror Ida de 6,8 kilometer ned af Themsen, 
gennem London, og vinder med fem bådlængder over 
konkurrenterne i otteren fra Oxford. 
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Junior EM
I Essen tager de danske U19 roere hul på sæson 2019 
med to medaljer. I JM2- ror Casper Lindballe og Tobias 
Bork Kristensen sig til en A-finaleplads om lørdagen. 
Noget de søndag omsætter til en sølvmedalje.

I JM4- gør Mathilde Kiilgaard, Marie Ramm, Cecilie 
Brünnich og Christine Cardel et stykke hen ad vejen 
drengene kunsten efter. De ror en bronzemedalje hjem 
til Danmark i deres A-finale søndag.  

Alt i alt tegner årets første internationale stævne til, at 
juniorsæsonen 2019 bliver god for de danske roere.

LDK i Sønderborg
Årets LDK-turnering skydes i gang i Sønderborg med 
Alssunds Røde Løver. Her er 91 roere klar til start og 
mange af dem er motionister, som stiller til start i 
anden division. De mange nybegynder er resultatet af 
en målrettet indsats i Sønderborg Roklub, og 
arrangørerne glæder sig meget over, at så mange
nybegyndere har lyst til at prøve kræfter med
langdistanceroningen.  

Desværre er antallet af tilmeldte i DIF-klasserne
bekymrende lave, og i den rene dameklasse stiller kun 
to hold til start.



Ny sekretariatsleder
Endelig bliver sløret løftet for, hvem der skal 
sidde i sekretariatslederstolen efter Kim M. 
Frydensbjerg forlod den i marts. 

Det bliver Roskilde-roeren Bent Jørgensen, 
der har erfaring både med kommunalpolitik 
og organisationsarbejde, som skal lede 
Rosportens Hus fra august 2019.  

Udover at have kendskab til roningen, så er 
Bent også tidligere formand i Roskilde 
Roklub, så sporten er langt fra ny for ham.

Skole OL-finalen
Roning er igen i 2019 repræsenteret til 
Skole OL, så naturligvis er roning på 
programmet ved Skole OL-finalen i Ceres 
Park i Aarhus. 6.b fra Mejrup Skole vinder 
landsfinalen for 6. klasserne i tiden 13.54.8, 
en tid der er over seks sekunder hurtigere 
end sidste års vinder tid. For 7. klasserne er 
det en forbedring på over 38 sekunder, når 
Ulkebøl Skole ror en fantomtid på 12.30.1. 
Universitetsroerne fra Aalborg deltager 
også i Skole OL, dog ikke som roere men 
som frivillige hjælpere under ro-finalerne.   

LDK 2
Langdistanceturneringen er nået til
Koldingfjordens Slotsregatta, som de to 
roklubber i Kolding står bag. Her er der ikke 
kun inriggere til start, men også coastal er på 
startlisten. Desværre er antallet af
nybegyndere ved denne afdeling, slet ikke 
lige så stor, som den var i Sønderborg.  

På dagen er vejret fantastisk og som noget 
nyt er 25 km ruten opdateret og gjort lidt 
mere teknisk udfordrende, end den hidtil har 
været.

JUNIJan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec



Ferielangture
Danske roere er både på tur i Nakskov og i 
New York. New York har besøg af 22
danskere, som skal udforske byen der 
aldrig sover og se Frihedsgudinden fra 
vandsiden. I Nakskov er det to lidt kortere 
ture, på 3-4 dage, hvor vejret deler ud af hel 
paletten. Men masser af gode kilometer i 
flot farvand til de i alt 38 roere der er afsted.

U23 VM
For første gang bliver U23 VM afholdt uden 
for Europa, nemlig i USA. Nærmere
betegnet i Florida, hvor vejret ustadigt og 
forholdene er noget anderledes end de 
danske roere er vant til.  

Mesterskaberne ligger lige midt i 
orkansæsonen, og løbene bliver næsten 
dagligt udskudt på grund af lyn og torden i 
Florida. 

Coastalhøjskole
Thorsminde Coastal Roklub afvikler for 
første gang en uges Coastalhøjskole i
Thorsminde.  

På programmet er der naturligvis
coastalroning, men også kulturelle oplevelser 
i og omkring Thorsminde.  

Højskolen er populær og konceptet fungerer, 
så en gentagelse venter i 2020. 
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Coupe de la Jeunesse
Til CDLJ i Italien går det godt. Danmark 
deltager for anden gang og stiller i år med 
11 roere fordelt på fem mandskaber.  

Med sig hjem fra mesterskaberne tager de 
unge roere to medaljer.  

Lørdag ror Clara Hornnæss og Kristine 
Søndergaard Hansen en bronzemedalje 
hjem. Søndag er medaljen, som Frederik 
Geertsen Lund og Oliver Schiltknecht ror 
hjem, i JM2- af guld.

VM
En andenplads i semifinalen ved VM, sikrer 
den danske W4- med Ida Gørtz Jacobsen, 
Frida Sanggaard Nielsen, Lærke Berg
Rasmussen og Christina Juhl Johansen en 
OL-kvalifikation.  

I VM-finalen ror de stærke damer en 
bronzemedalje hjem til Danmark.  

Det sætter punktum for kvartettens
mesterskabssæson, der også har budt på 
både World Cup guld og sølv og en samlet 
World Cup-sejr.

Junior VM
Danmarks juniorroere ror VM på den bane i 
Tokyo, der i 2020 skal roes OL på. 

I Tokyo er det varmt, fugtigt og svært at være 
U19 landsholdsroer. De unge roere kæmper 
med at finde det niveau, som vi ellers er vant 
til at se fra dem, og der er ingen tvivl om, at 
varmen er en stor udfordring.  

Dog giver de svære omstændigheder i 
Tokyo, de unge roere masser af erfaring med 
hjem fra årets mesterskaber.



SEPTEMBERJan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

VM
På VM’s sidste dag ror Sverri Nielsen en 
meget tæt A-finale, hvor kun 0.03 sekunder 
skiller ham fra førstepladsen og
guldmedaljen. OL-kvalifikationen var
allerede i hus og dermed har dansk roning 
to OL-kvalifikationer med hjem fra årets VM 
i Linz-Ottensheim i Østrig. 

VM bliver et fint punktum for en sæson, 
hvor Sverri også har vundet to World 
Cup-guldmedaljer ud af to mulige og en 
samlet World Cup-sejr.

Baltic Cup
I år er Estland vært for U18
mesterskaberne, hvor 11 lande dyster mod 
hinanden på 2000m og 500m distancerne. 
Danmark er selvfølgelig med og i år er 22 
juniorroere afsted, hvoraf de fleste er med 
for første gang.  

Lørdag omsætter JM4- deres A-finaleplads 
til en bronzemedalje og om søndagen bliver 
det til to danske sølvmedaljer i hhv. JW2- 
og JM2x.

Danish Open
Coastal Rowing

Roklubberne i Ishøj og Greve er værter for 
årets forbundsmesterskaber i coastalroning, 
og her er der både roere fra ind og udland på 
startlisten.  

Senere på sæsonen rejser en håndfuld 
danske hold, der kvalificerede sig til Coastal 
VM ved coastal DM, til Hong Kong. Her 
vinder DSR-båden med Lea Hansen, Simone 
Christensen, Cecilie Søltoft, Samantha
Robbins og cox Martin Ast bronze i CW4x+
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Flere regattaer
til Brabrand

Efter et vellykket DM på Brabrand
Rostadion i september, sættes der gang i 
arbejdet med at få opdateret banen, så den 
kan blive mere permanent. Det er et vigtigt 
led i facilitetsstrategien som HB vedtog 
tidligere i 2019, at den Aarhusianske robane 
bliver opdateret og tidssvarende, så DFfR i 
fremtiden kan planlægge større nationale 
og internationale regattaer i Danmark på 
Brabrand sø.  

Harbour Race
Der er deltagerrekord til årets Copenhagen 
Harbour Race, hvor 33 ottere, 33 styrmænd 
og 264 roere er på vandet samtidig, til årets 
sidste udendørsregatta der afvikles i 
København.  

Der er god variation på startlisten, og 
Harbour Race blander roerne godt, så både 
kortbane- og langdistanceroerne, samt 
roere vi ikke normalt ser til regattaer, mødes 
til en efterårsdyst i Københavns Havn. 

Ny vej for LDK
LDKU har sammen med Hovedbestyrelsen 
aftalt at langdistancekaproningen i Danmark, 
skal gentænkes. Udvalget arbejder med at 
gentænke turneringen, og målet er at få flere 
med, ved at gøre det mere lokalt og styrke de 
lokale kaproninger. På den måde bliver
transporttiden mindre og det bliver lettere at 
arrangere lokale konkurrencer.
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Ronetværksmøde
Alle ronetværk bliver tilbudt et
Ronetværksmøde faciliteret af DFfRs 
sekretariat. Og Nordjysk Ronetværk er de 
første til at prøve det nye koncept, hvor 
sekretariatets medarbejdere,
HB-medlemmer og andre oplægsholdere 
med specialviden kommer forbi for at give 
netværkets klubber ny viden med hjem.  

Mødet afholdes i Randers Roklub med over 
35 deltagere, og i alt 10 klubber er 
repræsenteret, og det er deltagerne selv, 
som har valgt indholdet på mødet.   

Award Night
DFfR afvikler i samarbejde med Danske 
Studenters Roklub igen DFfR Award Night, 
med besøg af DFfR’s protektor H.K.H 
Prinsesse Benedikte og i alt 136 gæster. 
Maria Johansen fra Ringsted Roklub bliver 
Årets Unge Kaproer. Skanderborgtræneren 
Louise Kelstrup er Årets Træner og Aalborg 
Roklub/Universitetsroning Aalborg vinder 
Årets Initiativpris. Motionsturneringen bliver 
igen i år vundet af Aalborg Dame Roklub. 
På aftenen uddeles der også DFfR æresteg 
til Mads Haubro, Bent Fransson og Henning 
Bay Nielsen. 

Dansk dameotter
med til Basel Head 

For første gang siden 1995, havde Danmark 
en dameotter med til VM i Linz/Ottensheim. 
På baggrund af denne deltagelse bliver
Danmark inviteret med til den prestigefyldte 
Schweiziske Mirabaud BaselHead Regatta, 
der roes på Rhinen.

Den danske dameotter får hård konkurrence, 
men viser et højt niveau og tegner et billede 
af en voksende dansk damegruppe i stor 
positiv udvikling.



Medlemmet i Centrum
Flere klubber kommer i gang med
Medlemmet i Centrum. Et analyseværktøj 
klubbestyrelser kan bruge, til at undersøge 
medlemstilfredsheden i deres klub.
Værktøjet skal hjælpe klubbestyrelserne i 
gang med en dialog med klubbens
medlemmer, og er udviklet for at hjælpe 
bestyrelser med at fremtidssikre deres 
klubber bedst muligt. Helt konkret foregår 
det således, at alle medlemmer deltager i 
en anonym spørgeskemaundersøgelse om 
deres indtryk og opfattelse af klubben.

Nyt træningsfællesskab
Et nyt træningsfællesskab begynder at tage 
form, efter det i oktober offentliggjort at en 
arbejdsgruppe er i gang med at planlægge 
en MastersCamp 2020.  

Opbakningen fra de danske roere er ikke til 
at tage fejl af, og mange har været inde og 
tilkendegive hvornår en træningssamling for 
mastersroere ville passe dem bedst og ikke 
mindst, at de gerne vil med.

Førstehjælp
DFfR og DKF gør i fællesskab status over, og 
runder  det førstehjælpssamarbejde, der har 
kørt i to år af. Med over 700 roere uddannet i 
livreddende førstehjælp, har samarbejdet 
været en stor succes. Den million
TrygFonden donerede til de to forbund 
tilbage i december 2017, er blevet godt 
omsat til mere sikkerhed for både roere og 
kajakroere i Danmark. En sikkerhed der også 
kommer resten af Danmark til gode.  
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STATISTIK
VIDSTE DU AT?

27 FORSKELLIGE LANDE 
402 ROERE FRA

DELTOG I REGATTAER 

I DANMARK 

535.922KR
DER BLEV INDBETALT

GENNEM DFFRS GAVEGIRO

I ALT 482 ROERE
HAR VÆRET PÅ
KURSUS MED DFFR

2689 SKOLEELEVER
HAR PRØVET AT RO PÅ

I FORBINDELSE MED
ROMASKINE 

SKOLE OL

16 ROKLUBBER
HAR TIL SAMMEN FÅET

FRA DIFS FORENINGSPULJE
528.757KR

OG 53 KLUBBER
135 DELTAGERE
HGF HAVDE

VAR REPRÆSENTERET 

110 NYE LANGTURSSTYRMÆND
DER ER BLEVET UDDANNET

PÅ DFFRS KURSER



Resultatopgørelse Budget

2019 2018 tkr.2019 tkr.

Indtægter

DIF tilskud

§44-konsulenttilskud

Eurow ApS (udbytte)

Kontingenter inkl. Forsikringsafgift

Gudmund Schacks Mindefond

Furi Appel og Gunnar Nielsen fond

Andre indtægter

Indtægter i alt *

Aktiviteter

Voksenaktiviteter

Organisatoriske

Internationale

Faciliteter, miljø og sikkerhed

Uddannelse

3.273.410

25.151

0

1.513.887

0

0

172.298

4.984.746

3.242

20

50

1.481

0

0

200

4.993

3.227

21

100

1.444

275

100

595

5.762

313.588

81.054

124.676

53.197

-29.483

332

185

165

60

0

390

116

90

25

47

Budget

2019 2018 tkr.2019 tkr.

Forbundsaktiviteter DFfR

Udviklingsaktiviteter

Sekretariatsdrift

Aktiviteter i alt

Årets resultat

0

3.150.476

4.625.398

275

3.156

5.115 4.771

359.348 -122 991

295.737 262

* herudover indgår indtægter i note 1-8 i DFfrs årsrapport 2019

Nøgletal årsregnskab

Ungdomsaktiviteter 636.153 680 725

3.134

0

244



HVAD SKAL DER SKE I

2020?
DFfR, DKF og Sejl indgår i et målrettet fælles 
projekt på udvalgte havne for at tiltrække flere 
unge roere til vores sport 

OL 2020 i Tokyo, hvor dansk roning er 
repræsenteret både blandt atleterne og 
dommerne.

DFfR samarbejder med Experimentariet om
at udstille roning i forbindelse med OL 2020 

Der er fortsat fokus på at opgradere
Brabrand Rostadion til en permanent bane.



Forberedelserne til Baltic Cup 2021,
hvor Danmark er vært, begynder.

Samarbejdet mellem DRC og DFfR intensiveres 
i 2020, hvor flere indsatsområder skal løftes i 
fællesskab.

Den første MastersCamp bliver afholdt i
Ringsted hvor 47 mastersroere deltager.

Hovedbestyrelsen skal arbejde videre
med forbundets nye strategi 
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