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Sag nr. 1 – Godkendelse af referater 
Fremlæggelse: CS 

 

Beslutningstema Godkendelse af referater 
 

Sagsfremstilling  
 

HB har afholdt møde den 9. december 2021 og ekstraordinært møde den 13. januar 
2022 

Bilag 
 

Bilag 1.1 HB referat 09-12-21 
Bilag 1.2 HB referat 13-01-22  
 

Indstilling Referater godkendes  
 

HB’s beslutning Referat fra 9. december godkendt med følgende tilføjelser: vedr. pkt. 10. Her skal 
tilføjes, at den besluttede procedure for håndtering af sager i relation til etisk kodeks 
indføjes i forretningsordenen. Vedr. pkt. 14 tilføjes at der er opbakning til fortsat drift 
af EUROW og at EUROW både bruges til arrangementer i regi af DFfR. 
Referat fra 13. januar 2022 godkendt. 
 

           

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden 
Fremlæggelse: CS 

 

Beslutningstema Dagsordenen godkendes. 
 

Indstilling Dagsordenen godkendes  
 

HB´s beslutning Godkendt 
 

      

Sag nr. 3 – Oplæg fra sportschef herunder MP 2022 
Fremlæggelse: TJK 

 

Beslutningstema Oplæg fra sportschef om hans første tid og MP 2022. 
 

Sagsfremstilling  
 

TJK deltager i mødet og giver en status på den første tid som sportschef samt planer 
for 2022 herunder MP 2022.  
 

Bilag 
 

Bilag 3.1 Juridisk samarbejdsaftale Dansk Forening for Rosport_2022-2024 (lukket) 
Bilag 3.2 Kommissorium og forretningsorden (lukket) 
Bilag 3.3 Masterplan_Roning_2022 (lukket) 
Bilag 3.4 Bevilling_2022_DFfR (lukket) 
Bilag 3.5 2021 4.12 KU seminar noter (1) 
 



Indstilling MP 2022 godkendes 
 

HB’s beslutning MP 2022 godkendt. HB orienteres tidligt i forhold til MP 2023.  
 

Sag nr. 4 – Budget 2022 og foreløbigt regnskab 2021 
Fremlæggelse:  ST/BJ 

 

Tema Forslag til budget 2022 fremlægges til godkendelse 
 

Sagsfremstilling Endeligt budget fremlægges til godkendelse samt oversigt over modtagne 
donationer. Foreløbigt regnskab 2021 forelægges til godkendelse. Regnskabet er 
ikke revideret. Der er planlagt revision i uge 4. 
 

Bilag Bilag 4.1 Budget 2022 og forventet regnskab 2021 
Bilag 4.2 Tekst til budget 2022 version 12.01.2022 
Bilag 4.3 Donationer 2. halvår 2021 gavegiro (lukket) 
Bilag 4.4 Bemærkninger til forventet resultat for 2021 
 

Indstilling HB vedtager:  

• Budget 2022 og bemyndiger FU til at tilrette budgettet endeligt 

• Godkender betænkningen af roklubberne med midler til almenvelgørende 
formål  

• Christina Rindom vælges som revisor for Fonden til Rosportens Fremme 

• Godkender regnskab 2021, med bemyndigelse til FU om at gennemføre 
eventuelle mindre tilpasninger jf. dialog med revisionen. Regnskabet 
behandles på først kommende FU-møde og til endelig underskrivelse af HB 
senest i forbindelse med HGF 2022.    

 

HB´s beslutning Indstilling tiltrådt. Der udarbejdes overslag for 2023, som en del af fremlæggelse af 
budget, som vedtægterne foreskriver skal ske for det indeværende og kommende 
år. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sag nr. 5 – HGF 2022 
Fremlæggelse: BJ  

 

Tema Beslutning om afholdelse af HGF og formalia 
 

Sagsfremstilling Fastlæggelse af program og andre formalia vedr. HGF 2022 den 12. marts.  
 
Tidsplan 
Indkomne forslag: 
Ønsker klubben at stille forslag til generalforsamlingen, skal det være DFfR skriftligt 
i hænde 21 dage før hovedgeneralforsamlingen, dvs. senest den 19. februar 2022 
kl. 12.00. 
Udsendelse af materiale:   
Endelig dagsorden og evt. indkomne forslag, budget og regnskabet lægges op på 

www.roning.dk senest den 26. februar 2022 samt sendes til klubberne. 
Umiddelbart efter hovedbestyrelsens møde, d. 20. januar vil klubberne modtage en 
mail med link til tilmelding.  
 
Forslag til behandling  
Forslag til vedtægtsændringer fra HB: Pt. ingen  
Forslag fra Udvalg: Forslag fra dommerudvalget – bilag 5.5 
 
Valg til bestyrelsen   
  
På valg for to år:    

• Økonomiansvarlig Susanne Thorsen (modtager genvalg)   

• Bestyrelsesmedlem Astrid Haastrup (modtager ikke genvalg) 

• Bestyrelsesmedlem Kasper Haagensen (modtager ikke genvalg 

• Bestyrelsesmedlem Hother Hennings (modtager genvalg) 
 
Suppleanter på valg:   

• Suppleant Nanna Bo Christensen   

• Suppleant Mark Hartsteen (modtager ikke genvalg) 
 
Valg til O&A 

På valg er Lene Britt Boisen Brems (modtager genvalg) 
 
Øvrige 

• Fastsættelse af kontingentsatser  

• Fastlæggelse af formiddagens program 

• Indstilling til Poul Madsens Lederpris  

• Indstilling af dirigent. Der er tilsagn fra John Frentz 
 

Bilag Bilag 5.1 Foreløbigt program og dagsorden_hgf2022 
Bilag 5.2 Fastsættelse af kontingent 

http://www.roning.dk/


Bilag 5.3 Oversigt over klubbernes stemmer til HGF 2022 
Bilag 5.4 Kandidat-CV_hgf2022 
Bilag 5.5 Forslag fra dommerudvalget HGF 2022 
 

Indstilling HB tager stilling til forslag, kontingent, program og indstilling af dirigent 
 

HB´s beslutning • Forslag til kontingent ændres med kr. 5 for ungdomsmedlemmer, kr. 95 for 
seniormedlemmer og kr. 9 for forsikring (DIF-kollektiv) 

• John Frentz indstilles som dirigent 

• Kandidat til Poul Madsens lederpris drøftet og valgt 

• HB ønsker forslag til 2-3 workshop til formiddagens program 

• Forslag fra dommerudvalg stillet som forslag på HGF 
 

 

Sag nr. 6 – Strategi 
Fremlæggelse: AH/CS 

 

Beslutningstema Udkast til DFfR strategi 2022-2025 
 

Sagsfremstilling  
 

Vedhæftet udkast til strategi for DFfR. Den en skrevet på baggrund af input fra HB, 
høringer blandt klubber og det afholdte udvalgsseminar i efteråret 2021. 
 
Strategien skal efterfølgende suppleres med en implementeringsplan, så der sikres 
fremdrift og som også skal tage højde for at skabe sammenhæng i de forskellige 
indsatser og politikker, der arbejdes med.   
 

Bilag 
 

Bilag 6.1 Udkast til DFfR strategi januar 2022 
 

Indstilling HB behandler strategi herunder de organisatoriske ændringer den bygger på 
 

HB’s beslutning Rammen for strategi godkendt. AH/BJ gør den færdig samt laver forslag til 
implementeringsplan og sikre at der er sammenhæng med øvrige strategier.  
 

 

Sag nr. 7 – Evaluering af forløb vedrørende udpegning til WR    
Fremlæggelse: Alle  

 

Tema Evaluering af forløb vedrørende udpegning til WR 
 

Sagsfremstilling HB evaluerer forløbet frem mod indstilling til ledig kommissionspost i WR. HB 
besluttede på ekstraordinært møde den 13. januar at indstille Thomas Ebert til en 
plads i WR’s Equipment and Technology Commission.  
 

Bilag Ingen 
 



Indstilling Ingen 
 

HB´s beslutning Drøftet 
 

Sag nr. 8 – Trivsel     
Fremlæggelse: Alle  

 

Tema Proces for det videre arbejde 
 

Sagsfremstilling Team Dk offentliggjorde i december 2021 en undersøgelse vedr. trivsel i 
eliteidræt. I præsentationen af undersøgelsen blev der bl.a. langt vægt på 
følgende:  

”Langt de fleste eliteatleter trives og har det godt. De har gode relationer til 
deres trænere og ledere, er tilfredse med deres træningsmiljøer og lever i øvrigt 
et sundt og godt hverdagsliv. Det viser en helt ny trivselsmåling, der dog også 
peger på problemer med grænseoverskridende adfærd fra især andre atleter. 
  
Høj trivsel, afklarede valg, god opbakning fra familie og venner. Det er nogle af 
de positive tilbagemeldinger fra Danmarks dygtigste atleter i en ny 
trivselsmåling, som Team Danmark har foretaget blandt eliteatleterne. Målingen, 
som Idrættens analyseinstitut har foretaget, er den første af sin slags og skal 
bl.a. bruges til at afdække eventuelle problemer og målrette indsatser i 
elitearbejdet i forbundene. 
  
86 pct. af atleterne er ’meget enige’ eller ’enige’ i, at de overordnet set – i løbet 
af det seneste år - har følt sig i godt humør, mens 89 pct. har haft en hverdag 
fyldt med ting, der interesserer dem. Blot 6 pct. er ’meget uenige’ eller ’uenige’ i, 
at de oplever deres liv som atleter som meningsfyldte, eller at de har haft lyst til 
at engagere sig socialt, hvilket indikerer egentlig mistrivsel. 
  
”Overordnet set er det positivt, at langt de fleste atleter trives godt, er afklarede 
med deres valg og har gode relationer til deres trænere. Det viser, at 
forbundenes elitearbejde over en bred kam er velfungerende og professionelt, 
og at der bliver arbejdet godt med atleternes trivsel i hverdagen,” siger Lars 
Balle Christensen, sportsdirektør i Team Danmark.” 

 

Rapporten er vedhæftet og på den baggrund tages en drøftelse af, hvordan vi 
fremover bedst arbejder med at fremme god trivsel i DFfR. 

 
Bilag Bilag 8.1 2021-12-16 team-danmark-trivselsundersoegelse-2021 

 

Indstilling Drøftes 
 

HB´s beslutning Udsat  
 

 

 



 

 

 

Sag nr. 9 – Orientering vedrørende coastal 
Fremlæggelse: AH/KH/BJ 

 

Beslutningstema Orientering om arbejdet med coastal i DFfR 
 

Sagsfremstilling  
 

Udviklingscenter for coastalroning, Kolding:  
Der er indgået et samarbejde med Kolding Roklub, Kolding Kommune, samt 
Trekantområdet Danmark omkring et udviklingscenter for coastalroning i Kolding. 
Det er tiltænkt at centeret skal være med til at skabe værdi for både nuværende og 
nye roere, der ønsker at eksperimentere med coastalroning. Centeret vil ligeledes 
være en nye lokation, hvor der kan afholdes kurser (fra 2022), samt fremtidige 
nationale coastalregatter og på sigt internationale regattaer. Pt. arbejdes der med 
markedsføring af centeret, hvor sekretariatet er i dialog med formanden, hvor 
tilskud betales til centeret gennem initiativpuljen fra DIF, som i 2021 bevilgede 
penge til pilotprojekt vedr. oprettelsen af nyt coastalcenter med udløb i ultimo 
februar 2022. Markedsføringen skal bidrage til at sætte rekruttering af nye 
coastalroere i gang gennem aktiv og fysisk tilstedeværelse på 
uddannelsesinstitutioner, samt ved eksempelvis åbent hus i centeret.   
 
Nyt coastalcenter – udvikling  
Der er indledt et udviklingsarbejde omkring det næste coastalcenter DFfR ønsker at 
etablere. Der arbejdes pt. på mulighederne ved at etablere et center ved Køge Bugt 
og nærmere bestemt Ishøj Strandpark. Visionen med det kommende center er at få 
skabt muligheder ved at etablere en center i samarbejde med enten en eller flere 
kommuner. Centeret er umiddelbart tiltænkt som et mere enkelt og mobilt 
foretagende, hvor containere indgår som byggeelement. Mulighederne er både at 
skabe et center med Ishøj kommune, hvor Ishøj Roklub involveres, og faciliteter i 
roklubben kan benyttes, men containerne i sig selv er opbevaring. Anden mulighed 
der drøftes er at benytte containere til at bygge både opbevaring, samt ophold 
mm., hvor Strandparken (herunder de fem kommuner) involveres i processen. 
Første mulighed tager kortere tid, men giver ikke samme muligheder, som andet 
forslag. Forslag to giver flere muligheder, men behandlingstiden vil være længere.  
 
Dokument om udvikling og vækst af dansk roning gennem coastal  
Hovedbestyrelsen, coastaludvalget og sekretariatet har i følleskab udarbejdet et 
dokument. Dokumentet drøfter mulighederne for, hvordan coastalroning 
fremadrettet kan understøtte udviklingen af dansk roning. Dokumentet er 
udarbejdet med formålet om, hvordan coastalroning kan understøtte DFfR’s 
strategiske mål, og dokumentet i sin helhed er klar til orientering i HB som udkast.  
  

Bilag 
 

Bilag 9.1 Coastalroning-fremtid-okt.2021 
 

Indstilling Tages til orientering 
 



HB’s beslutning Taget til orientering 
 

 

 

 

Sag nr. 10 – Status planlægning af Baltic Cup 
Fremlæggelse: BJ 

 

Beslutningstema DFfR er vært for Baltic Cup i 2022 
 

Sagsfremstilling  
 

I vedhæftede bilag gives en status for forberedelserne af Baltic Cup den 17. – 18. 
september, der afholdes på Brabrand rostadion. Planlægningen forløber 
planmæssigt og er et samarbejde primært mellem sekretariatet og Århus 
Regattaforening. Der er søgt fondsmidler til at dække dele af arrangementet 
økonomisk. FU vil senere få forelagt en sag omkring den samlede økonomi.  
 

Bilag 
 

Bilag 10.1 Status på Baltic Cup 2022 10-01-2022 
 

Indstilling Tages til orientering  
 

HB’s beslutning Taget til orientering 
 

 

Sag nr. 11 – Evaluering af kurser 2021 
Fremlæggelse: BJ 

 

Beslutningstema Evaluering fra kursister i de af DFfR udbudte kurser i 2021 
 

Sagsfremstilling  
 

På tværs af alle kurser kan evalueringen opsummeres således: 

• Overordnet tilfredshed med kurserne er acceptabel. Af de i alt 116 

besvarelser svarer 2 at de er skuffet, 3 er neutrale, 57 er tilfredse og 54 er 

meget tilfredse. 

• Et område der kan gøres bedre, er på praktiske opgaver og på 

gruppearbejde, hvor andelen af kursister der besvarer med ”Neutral” 

fremfor ”Tilfreds” eller ”Meget tilfreds” er større end for resten af 

besvarelserne (se næste afsnit). 

• Et andet område der underpræsterer sammenlignet med gennemsnittet er 

information forud for kurset, hvor flere også svarer ”Neutral”. 

• Onlinekurser har præsteret på niveau med andre kurser, hvilket må siges 

er en succes. Men en relativ stor andel (omtrent 1/3 af besvarelser) giver 

udtryk for at elementer af undervisningen tager skade af ikke at blive 

præsenteret online. 



• Der var ikke enkelte kurser, der adskilte sig tydeligt fra de resterende, 

• Endelig ville en højere svarprocent være at foretrække generelt. 

 

Bilag 
 

Bilag 11.1 Kursusevaluering 2021 (lukket) 
 

Indstilling Tages til orientering 
 

HB’s beslutning Taget til orientering 
 

 

 

Sag nr. 12 – Meddelelser 
Fremlæggelse: Alle  

 

Tema Meddelelser fra sekretariat og øvrige 
 

Sagsfremstilling Sekretariat: 
 
LDKU – der er afholdt møde med de nye medlemmer så anbefalingen er, at vi 
arbejdere videre med at konkretisere indhold mm. AH og BJ holdt møder med 
udvalget.  
 
Organisering af e-roningsmedlemmer. Der arbejdes i samarbejde med DIF på en 
model, hvor vi formelt kan organisere dem i en klubmodel som ønsket af tidligere 
HB.  
 
Øvrige: 
 
I løbet af det sidste år har arbejdsgruppen Det blå København arbejdet for at sætte 
de blå idrætter højt på den københavnske dagsorden. Der gives på mødet en 
orientering om dette arbejde med visionen vedr. Prøvestenenhavn - Et blåt 
talent/elitecenter? 
 
Forventning om at byde på VM indoor og ER coastel Beach Sprint. Kbh. og andre 
større byer vurderes.  
 
World Rowing 
Roning skal til OL i Paris 2024 reducere antallet af atleter med 24 pladser fra 526 til 
502 atleter og har fra de nationale forbund indhentet forslag til 
reduceringer.  Danmark udarbejdede sammen med de øvrige nordiske lande et 
forslag, der gik på at reducere i antallet af 8- samt nogle kvotapladser, der 
forbeholdes den arrangerende nation. WR behandlede de indkomne forslag og 
sammensatte derud fra 4 mulige konstellationer for reduceringer.  Af disse har 
DFfR sammen med DRC valgt at pege på Option 4, hvor der reduceres i 4x, L2x og 
1x, som værende det forslag, der vurderes at påvirke mindst på Danmarks 
muligheder til OL Paris 2024. Se bilag. 
 



 
Fonden Danmarks Rostadion 
Der har været møde i bestyrelsen for Fonden Danmarks Rostadion den 21/12-2021, 
hvor bestyrelsen besluttede, at anvende en tidligere skattemæssig hensættelse fra 
2016 - 2020 til opgradering af Hardware (acces points og fiber) samt renovering af 
bådebro på Danmarks Rostadion.  Yderligere blev regattaplanen for Bagsværd Sø 
for 2022 godkendt. Se bilag 12.1.  
 
 
Danmarks Idrætsforbund 
DFfR har fået ny kontaktperson til bestyrelsen i DIF, hvor Jens Hornemann der 
kommer fra Danmarks Gymnastik Forbund erstatter vores nuværende kontakt 
Kenneth Plummer fra Dansk Squash Forbund.  
 
 

Bilag Bilag 12.1. Indstilling fra Bruger rådet om regattaplan for 2022 
Bilag 12.2 Analysis of Qualification Options Paris 2024 DRAFT version 171221 
 

Indstilling Tages til orientering 
 

HB´s beslutning Taget til orientering 
 

 

 

Sag nr. 13 – Orientering fra DRC 
Fremlæggelse: AH 

 

Beslutningstema Orientering fra DRC 
 

Sagsfremstilling  
 

 Vedhæftet referat fra seneste møde i DRC til orientering.  

Bilag 
 

Bilag 13.1 DRC Best. mø referat udk 20-12-21_rev002 (lukket) 
 

Indstilling Tages til orientering 
 

HB’s beslutning Taget til orientering 
 

 

Sag nr. 14 – Eventuelt  
Fremlæggelse: Alle  

 

Tema Eventuelt 
 

Sagsfremstilling Ingen 



 

Bilag Ingen  
 

Indstilling Ingen 
 

HB´s beslutning DM orienterede om ekstern donation til Holstebro Roklub 
 

 



4/12 2021  

KU – seminar noter.  

Lea byder velkommen, Daniel HBordstyrer, Morten E. KU tager noter 

Jf. udsendt dagsorden: 

1. En generel gennemgang af raceweekender, NM og VM aflyst pga. Corona, TU-

Cup, Online træner seminar, webinar om Holstebro model, Nordisk kongres, 

DFfR’s udvalgsseminar. Tak til Anders, Stene og Finn for hjælp. 

2. Køb af billeder ved U19 EM en succes, som ønskes fortsættes til klubbers 

tilfredshed. 

3. Ekstra ordinær kørsel tilskud og gebyr/rejse godtgørelse gøres færdig af KU og 

sendes til relevante klubber. 

4. Proces for et nyt KU fra i dag og frem til 6/2/2022 sættes i gang. Kandidater 

skal identificeres og alle opfordres til at komme med indspark af personer. 

5. Dif’s strategiaftale sætter rammen for DFfR med talent rekruttering til eliten. 

Tre resultatmål: a. Træner udd. + praktik, netværk og ATRO b. Fokusklubber 

med inspiration til Holstebro aftaler c. Deltagelse i Int. Mesterskaber. 

6. Universitetsløb ved danske regattaer + NM i 2022 

7. TU Cup review, Baltic Cup med Lea I committee 

8. Sportschef DRC Thor jf. Document lægger vægt på a. udvikling f udøvere b. 

ungdomslandsholdene c. kraftcenter samarbejde d. konkurrencer e. vision, 

mission, værdier. 

9. Mads Haubro DRC  giver en evaluering af 2021 sæsonen og planer for 2022. 

Resultater og forløb. Corona pres og sæsonafvigelser, OL og VM roere, OL 

forberedelse var hård både mentalt og fysisk, OL i to år i træk. I forbindelse 

med spørgsmål blev indflydelse på træning og program diskuteret, 

værdibaseret fokus skulle være håndgribeligt., land tis i sporten med økonomi 

og elitetræningsmiljø, selektionsbegrebet, erhvervsnetværk, mængde på 

vandet for kvinder 180 k, mænd 200 k/uge 

10. Udtagelses kriterier jf. udsendt 2022 ved Morten E. var der ikke spørgsmål, da 

de lå op ad sidste år model. Det blev foreslået at junior C roere kunne udgøre 

junior B stamme. 

11. Forslag fra Bjarne blev forelagt om at strukturen for dansk roning skal 

tydeliggøres, at KU og DRC skal trække på samme hammel, landsdækkende 



træningsprogrammer, træneruddannelse og netværk, EQ og DRC rostil. Det 

blev forelagt, at DRC’s motorbåde altid var åbne for trænere. 

12. Forslag Flemming Gaur/dommerudvalget kom ind på Quick start ændring. 

13. Forslag om afskaffelse at obligatorisk mandskabs leder møde. Der var 

divergerende holdninger til dette, og det må bero på et klubforslag. Alle var 

enige om at stramme tilmeldinger. 

14. Forslag Reiner Modest om klarhed om hvem der har ansvaret for kalender 

med regattaer. Indendørs og udendørs regattaer. Foreslog et kommissorium. 

Efter frokost 

15.  HB Astrid om Masterplan hvor Conny, Astrid, Mads og Thor har været 

indover. Resultat mål, Udviklingsmål, Ekspertbistand og økonomi. 2024 + 

talentudv. Mod 2028 blev berørt. Fodbold, håndbold, sejl og roning er største 

modtagere af midler. 

16. Thor gennemgik visioner, mission og værdier i forbindelse med Masterplan og 

egen vurdering. Han kom ind på fundamentet i klubber og kraftcentre samt 

uddannelse af trænere. Han lagde vægt på roeren i centrum gennem diagram 

og tale. 

17. Opgaver for 2022 er, at a. kraftcenter strukturer diskuteres og et udvalg 

nedsættes for at komme med et forslag bl.a. Roskilde og Bagsværd ++ ville 

komme med skriftlige punkter b. sikring af ansvar fra vedhæftet dokument 

varetaget af ungdom landstrænerfunktionen (opgaveliste tilsendt). 

18.  Afsluttende bemærkninger  

– U19/U23 samling i januar i Odense hvis ikke Corona situation stopper dette. 

- Opfølgende møder i januar vedrørende kraftcenter og talentcenter struktur. 

- Race weekend blev berørt hvis sæsonens regattaer lukkes, Vinderskole i 

Holstebro genoptages i juli/august. 1 – 2 U19 samlinger i tidligt forår, 1-2 U23 

samlinger i tidlig forår/sommer evt. udvidet samlingsuge med DRC træner, 

U23 træningslejr i udlandet i tidligt forår (uge 6 – 10). 

 

Morten Espersen’s noter 

  



Budget 2022 Forv. realiseret 2021 Forbrug pr. 31.08.21 Budget 2021

Indtægter

0065 Kontingent -1.480.740 -1.439.854 0 -1.544.000

0050 Tilskud fra DIF mm -3.038.417 -3.275.380 -2.456.380 -3.293.000

0055 § 44 tilskud -15.000 0 0 -15.000

0060 Udbytte 0 0 0 0

0070 Sædegebyr -52.000 -42.410 -26.540 -50.000

0075 Andre indtægter -50.000 -107.688 -1.734 -50.000

Indtægter i alt -4.636.157 -4.865.332 -2.484.654 -4.952.000

Udgifter

1000 KU 1.209.455 471.946 274.722 1.100.100

1200 Ungdom 141.000 75.750 66.169 98.000

2000 LDKU 20.000 4.538 448 20.000

2200 Coastal 34.700 16.303 3.613 16.800

2400 Langture 30.000 144.041 112.584 10.000

2600 Ergometer -47.864 138.385 -11.587 57.000

3000 Internationalt 71.000 18.072 16.962 72.000

3200 Dommerudvalg 80.000 35.723 15.466 79.000

4000 Miljøudvalg 23.500 5.017 0 20.000

4200 Samarb. DFfR-DKF-SEJL 50.000 0 0 5.000

4400 Sikkerhedsudvalg 12.600 9.850 4.291 12.500

5000 Uddannelsesudvalg -10.985 98.814 -3.308 -41.750

6000 HB 80.000 70.344 1.711 85.000

6200 Strategiske udvalg/Nye udvalg 100.000 47.085 0 50.000

6400 DFfR 391.934 353.034 199.289 365.000

6600 Udvikling 50.000 24.204 21.105 50.000

7000 Sekretariat 3.070.248 3.486.876 2.381.990 3.315.500

Udgifter i alt 5.305.588 4.999.981 3.083.455 5.314.150

Resultat 669.431 134.648 598.801 362.150



Bilag 4.2 Tekst til budget 2022 version 12.01.22. 

 

Indtægter 

Kontingent  kr.   1.480.740 

Tilskud DIF  kr.   3.038.417 

Øvrige indtægter kr.       117.000 

I alt   kr.  4.636.157 

 

Kontingent er uændret fra 2021: kr. 525/klub, kr. 93/senior, kr. 15/junior. Forsikringsafgift til DIF stiger til 

kr. 8,25 mod kr. 7 i 2021. Klubberne opkræves kr. 9. Tolo opkræves kr. 35/pr. medlem som er den sats der 

blev oprettet på HGF 2020 for klubber med særlig tilknytning. Tolo har 747 medlemmer. 

Tilskud DIF er kr. 888.417 i grundtilskud og kr. 2.150.000 i strategi tilskud I alt 3.038.417 kr.  

Øvrige indtægter: 

§44 tilskud  kr. 15.000 

Momskompensation kr. 50.000 

Sædegebyr  kr. 52.000 

Udbytte Eurow kr.           0  117.000 kr. 

 

 

KU   

Ramme på kr. 1.209.455 

En væsentlig grund til, at beløbet er højere end det normale niveau på omkring kr. 800.000 er, at der pga. 

corona er udskudt en række aktiviteter som træningslejr for U23 og corona regatta som samlet beløber 

sig til kr. 250.000.  

 
U19-VM junior (1010)    

 1000-1010-10600 Deltagerbetaling -119.700 

 1000-1010-30500 Transport 87.200 

 1000-1010-30505 Ophold 155.100 

U19-VM junior i alt   122.600 

    
U23 - VM (1012)    

 1000-1012-10600 Deltagerbetaling -182.700 

 1000-1012-30500 Transport 105.000 

 1000-1012-30505 Ophold 239.700 

 1000-1012-30520 Aktivitetsudgifter 0 

VM U23 i alt   162.000 

    
U19-EM Junior (1014)    

 1000-1014-10600 Deltagerbetaling -91.000 

 1000-1014-30500 Transport 99.200 



 1000-1014-30505 Ophold 92.250 

U19-EM Junior i alt   100.450 

    
U23 - EM (1016)    

 1000-1016-10600 Deltagerbetaling -87.500 

 1000-1016-30500 Transport 84.800 

 1000-1016-30505 Ophold 84.825 

U23-EM i alt   82.125 

    
U18/Baltic Cup (1018)    

 1000-1018-10600 Deltagerbetaling -36.000 

 1000-1018-30500 Transport 0 

 1000-1018-30505 Ophold 84.930 

U18/Baltic Cup i alt   48.930 

    
Coupe la Jeunesse (1020)    

 1000-1020-10600 Deltagerbetaling -56.000 

 1000-1020-30500 Transport 77.200 

 1000-1020-30505 Ophold 43.500 

 1000-1020-30520 Aktivitetsudgifter 0 

Cupe la Jeunesse i alt   64.700 

    
NM (1022)    

 1000-1022-10600 Deltagerbetaling -126.000 

 1000-1022-30500 Transport 117.000 

 1000-1022-30505 Ophold 44.000 

NM i alt   35.000 

    
VM Senior (1024)    

 1000-1024-10600 Deltagerbetaling -187.000 

 1000-1024-30500 Transport 88.500 

 1000-1024-30505 Ophold 293.750 

VM Senior i alt   195.250 

    
EM Senior (1026) 1000-1026-10600 Deltagerbetaling -55.000 

 1000-1026-30500 Transport 30.000 

 1000-1026-30505 Ophold 71.400 

EM Senior i alt   46.400 

    
KU Regattadeltagelse 

(1092)    

 1000-1092-10600 Deltagerbetaling -10.000 

 1000-1092-30500 Transport 25.000 

 1000-1092-30505 Ophold 6.000 

 1000-1092-30520 Aktivitetsudgifter 12.000 

KU Regattadeltagelse i alt   33.000 

    
KU udvalg (1094)    



 1000-1094-30500 Transport 4.000 

 1000-1094-30505 Ophold 8.000 

 1000-1094-30510 Mødeudgifter 2.000 

 1000-1094-30520 Aktivitetsudgifter  

 1000-1094-31100 Forsikring 5.000 

 1000-1094-31105 Kontingtenter 5.000 

 1000-1094-31110 Porto og gebyrer 0 

  

Transport 
udligningspulje 45.000 

Ikke brugt pga. corona -  Forventes brugt 2022 U23 træningslejr 125.000 

Ikke brugt pga. corona - Forventes brugt i 2022 Corona regatta  125.000 

KU udvalg i alt   319.000 

    

Kaproningsudvalget i alt                      

                   

1.209.455 

 

 

Ungdom 

Ramme på kr. 141.000  

Det forventes at der afholdes to inspirationsseminarer i 2022. Et øst for Storebælt og et vest for 
Storebælt. 

Det forventes, at der afholdes to Beach Sprint ungdomssamlinger i 2022. Én i øst og én i vest. 

Det forventes, at der afholdes et Vintertræf i januar 2022  

Det forventes at der afholdes sommercamp i 2022 

 

Skole-OL: 

Der forventes en normal sæson, med diverse lokalstævner rundt om i landet samt finalestævnet i Billund. 

Vi betaler i 2022 100.000 kr. for at være med i Skole OL. Det er det samme beløb som før corona. 

 

 

LDKU  

Ramme på kr. 20.000  

Ønsker fra udvalget:  

Transport   kr.   7.000 

Mødeudgifter   kr.   8.000  

Aktivitetsudgifter  kr.   5.000 

 

 

 

 

 



 

Coastal  

Ramme på kr. 34.700 

Transport     kr.     4.666 

Mødeudgifter                                 kr.      2.334 

Aktivitetsudgifter:   kr.   27.700      

 

Aktiviteter:  

Beach  Sprint Regatta                             2 stk. 

Coastal konkurrencesamling                             1 stk. 

Beach Sprint og Ungdom                             2 stk. 

DM Coastal  

Danish Open Coastal  

Coastaltræningsnetværk -Projekt                            3 samlinger 

Udstyr                            Beach Flag. "Hjørneflag", Telt 

 
 

 
 

 

Langture  

Ramme på 10.000 kr. 

  
Transport netto  kr.   5.000 

Mødeudgifter netto kr.   5.000   

 

Udgifterne omfatter udstationerede både på 8 placeringer i Danmark, lejeindtægten anvendes til 

vedligehold og møde med tilsynsførende. Udvalget arbejder pt. på at få 2 både placeret i Dalsland i 

Sverige. 

Der afholdes møde i Fredericia om forslag til fremtidige bredeaktiviteter/tovholdere/synliggørelse på 

hjemmesiden 

Derud over planlægger udvalget langture der udbydes til alle klubber – disse ture er selvfinansierede. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ergometerudvalget  

Ramme på kr. -47.864 

Udgifter: 

eRoning: 

Kontingent eRoning kr.        -91.800 

Sponsorat eRoning                   kr.         -50.000 

Transport   kr.             5.000 

Aktivitetsudgifter  kr.         127.000 

eKaproning 

Deltagerbetaling kr.        -134.776 

Aktivitetsudgifter  kr.            96.712    

 

Kontingent for eRoning udgøre 31 klubmedlemskaber Fuldpakke á kr. 1800 samt 100 individuelle 

medlemskaber á kr. 360  

Sponsorater eRoning kr. 50.000 fra Conzept2 

 

HB  

Ramme på kr. 80.000  

Transport   kr.  50.000 

Mødeudgifter  kr.  20.000 

Repræsentation    kr.  10.000 

                                        

Der forventes afholdt 6 HB møder + 5 FU møder  

Der vil være transport til formandsmøder DIF + årsmøder DIF 

samt repræsentationsudgifter ved Klubjubilæer 5 stk + besøg netværk og klubber 

 

 

Strategiske udvalg  

Ramme på kr. 100.000 

 

Skal dække eventuelt nye udvalg i forbindelse med ny struktur samt et endags udvalgsseminar. 

 

 

 

 

 



 

Internationalt  

Ramme på kr. 71.000  

Aktiviteter for 2022: 
NF møder WR,  

internat DIF,    
WR Racicce CZE,  

ERC Muncjen GER, 
Coupe   
NOR kongress - 2 pers   

 

Dommerudvalg 
 
Ramme på kr. 80.000  

Møde og transportudgifter kr.   11.000 

Dommeruddannelse kr.   10.000 

Dommerseminar kr.   19.000 

Dommergerning internat kr.   40.000 

 

Dommeruddannelse – kursus for 3 – 5 danske dommere i marts 2022. 

Et Nationalt dommerseminar samt et Nordisk Dommerseminar i SE  

Alle FISA dommere indstilles til en eller flere World Rowing/EU Rowing regattaer.  

Ellers budgetteres ud fra forventning om at al aktivitet er tilbage til normal.  

 

 

Miljøudvalget 

Ramme på kr. 23.500  

Transport   kr.     6.000 

Mødeudgifter  kr.     2.500  

Aktivitetsudgifter  kr.   15.000  

Der afholdes et Miljø netværksmøde i 2022 

Der vil være mødeaktivitet i Friluftsrådet. Der arbejdes med fortsat at sætte aftryk på Friluftslivet på 

havet, EU´s Havplan 

 

 

 

 

 

 



 

Samarbejde DFfR og DKF 

Ramme på kr. 50.000  

 

Aktivitetsudgifter, netto  kr.   50.000      

Særligt afsat til samarbejde mellem DKF og DFfR om det fælles miljø og facilitetsspor. 

 

 

Sikkerhedsudvalg 

Ramme på kr. 12.600  

Transport   kr.   8.100 

Mødeudgifter  kr.   2.500  

Aktivitetsudgifter kr.   2.000 

Udvalgets aktiviteter mm. vil komme løbende som følge af ansvarsområdet jf. udvalgets gældende 

kommissorie. 

 

 

Uddannelse  
 
Ramme på kr. -10.985  
Langtursstyrmandskurser  kr.     -78.438 

Coastal kurser  kr.          4213 

Materialekursus         kr.     -17.603 

Rospinning   kr.      26.225  

Sportsroning   kr.     -26.288 

Klubtræner A, B,   kr.     -16.881 

Ungdomstrænerkursus  kr.       -1.588   

Diverse kurser  Kr.       16.824      

 

Uddannelse af undervisere  kr.     32.000 

Lærersamling   kr.     35.000 

Udvalgsmøder  kr.     18.000   

Administrativstand sekretariat kr.   150.000     

       

 

Disse kurser udbydes ikke i 2022 : 

Trænerkursus C & D - Praktisk Langtursstyrmandskursus - Turlederkursus, 

 

 

 

 



DFfR  

Ramme på kr. 391.934  

HGF  kr.     88.000 

DM  kr.     58.000  

Kontingenter  kr.     34.500 

Forsikring   kr.   171.434 

Award Night   kr.     40.000 

 

DM omfatter DM medaljer og repræsentation i forbindelse med bl.a. DM 

Kontingenter vedrører FISA, NOR. Friliftsråd, Grundejer, Tange sø m.m. 

Forsikring omfatter kollektiv ansvarsforsikring gennem DIF samt DFfR´s erhvervsforsikring 

 

Sekretariatet 

Ramme på kr. 3.070.248                         

Den primære post er lønbudgettet hertil diverse andre personaleomkostninger. Lønrammen udnyttes 

næsten fuldt ud. Der er ikke sket ændringer i forhold til det faste personale. Dog vil Lennart, som 

udgangspunkt fratræde, når bevilling vedr. coastal fra Dif udløber 1. marts. Desuden vil stillingen som 

uddannelseskonsulent blive ændret, så denne fuldtidsstilling deles mellem DFfR og DRC og udgiften 

deles ligeledes. Det giver en lønbesparelse for DFfR på ca. kr. 200.000. Ole skal således fremover varetage 

kursusdelen for DFfR og resten af tiden opgaver for DRC bl.a. Fast track til Ol og andre opgaver, hvor der 

er synergi mellem arbejdet i DFfR og DRC.  

Fra januar træder ny 4-årig strategiaftale i kraft med DIF. Dette vil kræve et særligt fokus at få den godt 

fra start. Som noget nyt er Sejl nu med i spor 5 omkring miljø og faciliteter.   

En faktor er der i det fremlagte lønbudget ikke taget højde for er personalets forventninger til 

lønregulering. Særligt ønsket om mere arbejdsgiverbetalt pension er et udestående. I dag betaler 

forbundet 5% til medarbejderne. Der blev afholdt MUS-samtaler i januar/februar måned 2021 hvor dette 

blev rejst som et generelt ønske. Der er i budgettet ikke taget højde for det ønske.  

Foruden den løbende drift og de forventninger og bindinger, der er i forhold til strategiaftaler med DIF, vil 

der i 2022 blive sat særligt fokus på en række selvstændige indsatser: 

• Sikre sammenhæng med ny strategiaftale med DIF, forbundet egen strategi og implementering af 

eventuel ny udvalgsstruktur.  

• Sideløbende med strategiarbejdet vil der blive lavet en tilrettet handlingsplan for sekretariatets 

personale, så der dels skabes overblik over opgaverne, men at vi også sikre, at strategien 

implementeres og vi hele tiden optimerer vores ressourcer. Sekretariatslederen er ansvarlig for 

dette i samarbejde med FU.  

• Forberedelse af deltagelse i DM-ugen 2022. Arbejdsgruppe blev nedsat i 2019, hvor DFfR 

tilkendegav vores interesse første gang. Oprindelig skulle det være i 2021, men er nu flyttet til juni 

2022. Vi har genbekræftet vores interesse og det forberedende arbejde er i gang.  

• HB vedtog 30/11-19 ny facilitetsstrategi. Denne indbefattede bl.a., at vi skal have opgraderet 

Brabrand Rostadion. I ny strategiaftale med DIF skal facilitetsstrategien opdateres i 2022 og her 

skal der tages stilling til forbundets indsats i forhold til banen i Haderslev. Der har i efteråret 

været kontakt med Haderslev kommune som stiller sig positivt for at støtte en opgradering.   



• Udvikling af coastal vil også være centralt i 2022. Det er skrevet ind som særlig fokus i den 

kommende strategiaftale med DIF og DFfR har via midler fra DIF haft en ekstra ansat til at arbejde 

med coastal herunder særligt oprettelse af særlig indsat i Kolding i form af et center. Der er 

således i 2021 indgået samarbejdsaftale med Kolding Kommune og Kolding Roklub.  

• Forberedelse af Baltic Cup i 2022 som er tildelt Danmark og afholdes på Brabrand Rostadion. 

Oprindeligt skulle det være 2021 med er udskudt til 2022. Komite nedsat og Ole er sat på opgaven 

på sekretariatet 

• NF-presidents meeting var oprindeligt planlagt marts 2021 i samarbejde med DIF. Ikke pt afklaret 

om vi skal afholde det i 2022.  

 

Udvikling  

Ramme på kr. 50.000  

Der er budgetteret med en ramme til udviklingstiltag. Der er ikke på forhånd reserveret til udvalgte 

indsatser i 2022, men det anbefales at der fortsat er en mindre ramme, så ovenstående indsatser kan 

understøttes eller tiltag som HB ønsker i gang sat og som er udenfor de almindelige budgetposter.  

Formålet med kontoen er, at det er midler, der kan bruges til udvikling på tværs af organisationen.  



Bilag 4.4 – HB møde 20. januar 2022 

 

                                 19. januar 2022 - ST/BJ 

 

Bemærkninger til udkast for årsregnskab 2021 for DFfR 

Det fremlagte udkast til årsregnskab udviser et underskud på 134 tkr. mod et budgetteret underskud på 

362 tkr. Generelt har året været præget af stor usikkerhed om hvilke aktiviteter der kunne gennemføres. 

Det har særligt påvirket aktiviteter på KU’s område, men også kursusaktiviteter har, som i 2020, været 

hårdt ramt af aflysninger pga. corona. Desuden slår på indtægtssiden, det fald af medlemmer i 2020 på 

godt 900 medlemmer igennem, i form af mindre kontingentindtægter.  

Særlige bemærkninger 

Indtægterne er overordnet realiseret som forventet dog er der pga. et medlemsfald i 2020 et fald af 

kontingentindtægter på 100 tkr.  

KU har som i 2020 været ramt af en række aflysninger og udskudte aktiviteter med et deraf mindreforbrug 

på 628 tkr. De ikke afholdte træningslejre for U23 og coronaregatta på 250 tkr. forventes afholdt i 2022.  

Langtursudvalget har gennemført flere aktivitet i 2021 som planlagt. Den store budgetoverskridelse er ikke 

pga. aktiviteterne, men skyldes indkøb af ny langtursbåd og åre på 148 tkr.    

Ergometer har der været god aktivitet både vedr. Eroning og Ekaproning. 2021 har været første år med et 

forsøg på almindelig drift og det var derfor også vanskeligt at lave et 2021 budget baseret på erfaring. Men 

den overskridelse der er, er særligt henført til lidt færre indtægter end budgetteret og så en række udgifter 

til teknik bl.a. IT-udgifter til hjemmesiden på 40 t. De estimerede sponsorindtægter på 70 tkr. blev 

realiseret med 57 tkr. Dertil kom en bevilling fra Nordea Fonden på 37 tkr. som blev brugt på lydudstyr. I 

2022 skal der landes en model, så de medlemmer der tegner abonnement(kontingent) kan tælle med i 

DIF’s medlemsstatistik og vi dermed også kan få tilskud til disse medlemmer.   

Uddannelse har ligesom i 2020 været hårdt ramt både aktivitetsmæssigt og økonomisk af corona. Der var 

budgetteret med en indtægt på 41 tkr. resultatet for 2021 ender på en udgift på 98 tkr. I posten på 

uddannelsen indgår en fast udgift på 150 tkr. til delvis dækning af løn til uddannelseskonsulenten. Primært 

1. halvår var præget af mange aflysninger. I 2021 havde vi planlagt 12 trænerkurser. (6 A-moduler og 6 B-

moduler). 10 af disse blev aflyst grundet corona. Et trænerkursus forventes normalt at give et overskud på 

omkring 10.000 kr. De to trænerkurser der blev gennemført, havde meget få deltagere, og blev kun 

gennemført for at holde fast i så meget kursusaktivitet som muligt. 

 

Der blev afholdt 3 onlinekurser i stedet men samlet mangler indtægter fra hvad der svarer til 8 

trænerkurser. Der blev derudover også aflyst et Sportsronings- og Rospinningskurser grundet corona. 

 

Kurser på l-styrmandslinjen 

Her blev aflyst 4 kurser, afholdt 2 ordinære kurser og så 2 ekstraordinære kurser. De 2 ekstraordinære blev 

afviklet på Danhostel vandrehjem for at sikre at vi kunne gennemføre, men det betød også at de var dyre 

og ikke gav overskud. Et l-styrmandskursus forventes normalt at give cirka 10000 kr. i overskud per kursus. 



Sekretariat har haft forbrug på 3.486 tkr. mod budgetteret 3.315 tkr. Væsentligste begrundelse som 

enkeltpost er 90 tkr. til ekstra it/installation af fiber til Skovalleen 38a (godkendt af FU 5. oktober). Denne 

post var der ikke var budgetteret med. Den vurderes relevant at få udført, da IT-forbindelse generelt er 

meget svag og til tider ustabil. Dertil har der i 2021 været stigende energipriser og huset er opvarmet med 

gas. Der har ikke været foretaget ændringer i personalesammensætning. 

Likviditet er fortsat på et solidt niveau med 1.997 tkr. i banken. Pengene investeres ikke, da vores 

pengeflow varierer meget over året. 

Egenkapitalen er robust på 4.575 tkr.  
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Foreløbigt program og dagsorden  

Lørdag d. 12. marts 2022 
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense 

Program:  

Kl. 08.00 – 09.00  Check-ind, udlevering af stemmesedler og morgenkaffe  

Kl. 09.00 – 10.20  Workshop (indhold endnu ikke fastlagt) 

  (ikke obligatorisk at deltage)  

Kl. 10.20 – 10.30 Opsamling + resterende check-ind og pause 

DFfR’s ordinær hovedgeneralforsamling den 12. marts 2022 

Foreløbig dagsorden: 
Velkomst og uddeling af priser og evt. ærestegn 

Kl. 10.30-12.00 Generalforsamling 1. del  

1. Valg af dirigent og referent. Herefter udpeger dirigenten stemmetællere 
 

2. Hovedbestyrelsens beretning 
Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning  
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse 
 

4. Forelæggelse af budget for 2022 og 2023 til orientering  
 

5. Fastsættelse af kontingent for 2022  

Kl. 12.00 – 13.00  Frokost 

Kl. 13.00 – 14.45 Generalforsamling del 2 

6. Behandling af indkomne forslag 

 

Kl. 14.45 – 15.00 Pause 
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Kl. 15.15 – 17.30 Generalforsamling del 3 

7. Valg af økonomiansvarlig (2år) 
Susanne Thorsen (Bagsværd) – på valg 
 

8. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen (2år) 
Bestyrelsesmedlem Astrid Haastrup (KVIK) – på valg 
Bestyrelsesmedlem Kasper Haagensen (DSR) – på valg 
Bestyrelsesmedlem Hother Hennings (Aarhus) – på valg 
 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen (1år) 
1. Suppleant Nanna Bo Christensen (Holstebro Roklub) 
2. Suppleant Mark Hartsteen (DSR) 

 
10. Valg af statsautoriseret revisor  

Hovedbestyrelsen foreslår Ernst & Young 
 

11. Valg af 1 medlem og 2 suppleanter til Ordens- og Amatørudvalget 
Medlem - Lene Boisen (DSR) – på valg 
1. suppleant Per Palludan (Roskilde)  
2. suppleant Henning Bay (DSR) 

 
12. Eventuelt 

 

Kl. 17.30  Farvel og tak for i dag  

Kl. 17.45  Medlemsmiddag 
  (Kræver separat tilmelding og betaling) 
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Bilag 1)  

Pkt. 5 på dagsordenen – Fastsættelse af kontingent for 2022 
Hovedbestyrelsen indstiller  

Kontingentet opkræves hvornår? 

Kontingentet for 2022 indstilles: 

 Nuværende 

kontingent 

kr./år 

Forslag til 2022 

kontingent 

Kr./år 

Klubber 525,- ,- 

Seniormedlemmer 93,- ,- 

Juniormedlemmer 15,- ,- 

Klubber med særlig tilknytning pr. 

seniormedlem 
35,- ,- 

Forsikringsafgift pr. medlem  

(svarende til DIF’s opkrævning) 
7,- ,- 

Forsikringsafgift til ansvarsforsikring 

(tegnet direkte af DFfR pr. medlem) 
2,- ,- 

Gebyr for klager til Ordens- og Amatørudvalg 

samt Kaproningsudvalget 
500,- ,- 

Gebyr for udeblivelse  

Mandskabsledermøde 
500,- ,- 
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Indsæt gerne et foto her 
 

 

 

Navn:  

Alder:  

Roklub:  

Tid i rosporten:  

Foretrukne bådtype: 

 

Forventede arbejdsopgaver:  

- Deltagelse i HB-møder (mellem 6 og 8 møder om året, i et normalt år) 

- Aktiv deltagelse i det politiske arbejde og i beslutningsprocesser. 

- Du vil få ansvaret for at være bindeled mellem et eller flere af DFfRs udvalg og HB. 

- Diverse repræsentative opgaver ved DFfR-arrangementer og nationale regattaer.  

 

 

Hvorfor stiller du op til DFfRs Hovedbestyrelse?  

Skriv din begrundelse her.  

 

Hvilke områder brænder du for? (coastal, ungdom, 60+ etc.)  

Skriv din begrundelse her.  

 

 

 

 

 

Udfyld og send til dffr@roning.dk senest d. 25. februar 2022. Så kommer dit kandidat CV med i 

den endelige udsendelse af materialer til HGF 2022. Vi ser helst, at du holder dig kortfattet i dine 
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besvarelser på spørgsmålene. Det er ligeledes muligt, at lave en uddybende præsentationsvideo 

af dig selv, som vi vil annoncere på roning.dk.   

(Bemærk at det ikke er et krav, du kan stadig stille op til hovedbestyrelsen helt som normalt (også 

blot ved at annoncere dit kandidatur på dagen), selvom du ikke indsender et kandidat CV.) 



Forslag 2: Dommerudvalget v. Flemming Gaur 
 
Reglements opdateringer 

Følgende opdatering af startproceduren bør laves: 

Kaproningsreglementet § 25 – STARTEN 
 
9. Under specielle forhold kan starteren vælge at foretage en ”Quick start”. Starteren informerer 
holdene om, at det bliver en ”Quick start”. 

 
Herefter erstattes ”role call” med ordene:  
”Quick start” ”Alle Mandskaber”/”Alle både”/”Alle hold”, derefter: ”Attention” og herefter foregår 
starten som beskrevet i §25. 
 
Begrundelse: DFfR ønsker opdatering kaproningsreglementet så det så vidt muligt følger WorldRowing 
Rules of Racing. WR har opdateret Bye-Laws to Rule 67 – The Starting Procedure 
“2. Starting Procedure – Quick Start 
Then, in place of the roll call, the Starter shall just say:  
“All Crews”, and after a clear pause he shall then say “Attention” and shall then proceed with the 
remaining start procedure.” 
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1) Baggrund for strategien  
 

DFfR har i en årrække haft det samme antal medlemmer ca. 16.000, samtidig ses der en 

aldersfordeling, hvor ca. 60% af DFfR medlemmer er over 60. DFfR har desuden i de seneste to år 

haft et medlemstab, hvilket bl.a. har skyldes coronapandemien. Medlemstabet gør at DFfR skal 

opprioritere indsatsen for at rekruttere og fastholde medlemmer. En nedsættelse af 

strategistøtten fra DIF, betyder desuden at forbundets strategi skal honoreres for færre midler. 

Forbundet skal tænke i nye veje, og skabe grobund for at flere bliver tilknyttet rosporten, og 

interessen omkring roning bliver stigende. Nye tiltag som eRoning, samt en opprioriteret indsats 

af coastalroning er allerede iværksat og implementeret med positive resultater. De resultater og 

den gode udvikling skal DFfR sikre i den kommende periode. Strategien vil derfor beskrive de 

muligheder DFfR ønsker at sætte i værk samt, hvordan det vil ske.  

En del af den kommende strategi vil ligeledes fokusere på de frivillige rundt omkring i klubberne, 

der sørger for at aktiviteterne gennemføres. Dem der sikrer, at rosporten trives. Dem der sikrer at 

udstyret holdes ved lige. Dem der sikrer, at bredden bliver skabt. Og dem der kvitterer med nye 

eliteroere, der kan sikre fornemme præstationer til Danmark og til dansk roning. De ildsjæle skal 

der sættes fokus på, endnu mere end før, så vi kan sikre, at de og andre ildsjæle bliver ved med at 

være iblandt os i rosporten samtidig med, at der kommer flere ildsjæle til. 

Med udgangspunkt i ovenstående vil dokumentet understrege og udfolde den strategiske 

ramme, der bliver lagt for DFfR i perioden 2022-2026. Ydermere vil DFfR’s fremtidige 

organisatoriske model præsenteres.     
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2) Den strategiske ramme  
 

Vores DNA afspejles gennem rotaget, kulturen, og de officielle mesterskaber. Rotaget ses gennem 

rullesædet, spændholtet og vores årer – det er det vi har patent på. Kulturen vises gennem 

holdsporten, klubaktiviteterne, langtursbåde på søer og åer og rundt om Danmarks kyster, vores 

lange traditioner gennem mere end 150 år, og vores deltagelse i Olympiaden siden 1896. De 

officielle mesterskaber i de forskellige discipliner og repræsentationen til både DM, NOR, EM og 

VM. Disse DNA-strenge illustrerer det helt specielle DFfR står for, og skal stå for. Derfor skal det 

omfavnes, når strategien rammesættes, så strategien understøtter, hvem vi er, hvad vi står for, og 

hvad vi bidrager med.  

Strategien er todelt. DFfR fokuserer på klubber, breddeaktiviteter og talentudvikling. DFfR 

udvikler, og tilbyder aktiviteter og kurser, samt stiller værktøj og viden til rådighed for 

roklubberne. Aktiviteterne kan være regattaer, ture, kurser og samlinger. Derudover leverer DFfR 

værktøjer og viden inden for områderne sikkerhed, miljø, træning og klubudvikling. DRC er DFfR’s 

eliteenhed, der fokuserer på eliten, samt de roere der er på vej til eliten. DRC har til formål at levere 

talenter og verdensklasseresultater til dansk roning, ved at fostre talentudviklingsmiljøer og sikre 

talentrekruttering og talentaflevering i tæt samarbejde med roklubber og kraftcentre i Danmark.  

 

Vision  

Vi styrker og samler dansk roning samt øger glæder ved roning som sport.  

Mission  

DFfR har til opgave at virke for fremme af dansk rosport i alle dens former samt for udbredelse af 

rosport i det danske samfund.  

Ambition 

DFfR har en ambition om at øge medlemstallet til 20.000 medlemmer i perioden 2022-2026, 

gennem en bred skare af motionstilbud til alle aldersgrupper samt rekrutteringsgrundlag for 

eliten. Ambitionen vil tage udgangspunkt i DFfR’s gældende vision og mission, med den hensigt 

at styrke fortællingen om, hvad rosporten kan bidrage med.  
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De bedste vilkår i arbejdet for dansk roning   
 

Dansk Forening for Rosports arbejdsgange og -moral centrerer sig om tre områder – åbenhed, at 

være up-to-date og have kvalitet:  

Åbenhed ved at være    

• tilgængelige, nysgerrige, lyttende og ærlige  

• informere i stor så grad som muligt omkring beslutninger og processer i forbundet  

• aktivt være ude i klubberne og miljøet  

• inddrage klubber samt nøglepersoner i beslutninger, der kan gavne dansk roning 

Up-to-date ved at  

• være forandrings- og omstillingsparate  

• følge med i nye tendenser, som kan tilføre dansk roning fordele  

• teste og eksperimentere med nye metoder  

• samarbejde og sparre med andre forbund og relevante aktører  

 Kvalitet sikres ved at 

• ansætte personer der brænder for roning, og ønsker at udvikle rosporten til det bedre  

• at de væsentligste områder har fastansat personale 

• at have et godt arbejdsmiljø for både ansatte og frivillige  

• sikre et højt fagligt niveau og diversitet hos både udvalg, hovedbestyrelse, og ansatte  

• arbejde for at hæve vidensniveauet i DFfR og sikre de bedste vilkår for dette  

• at indbyde til samarbejde for alle arbejdsgrupper  
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3) Strategiske mål 
 

DFfR vil den kommende periode have fem strategiske initiativer, der skal være understøttende for 

målsætningen med strategien for perioden. Roning indbyder til fællesskaber, naturoplevelser, 

styrkelse af kroppen, og udvikling af stjerner. Hovedinitiativerne der blandt andet skal sikre 

ovenstående er: 

• Vi vil vækste dansk roning  

• Vi vil fastholde medlemmer  

• Vi vil give muligheder for talenter  

• Vi vil give de bedste betingelser for vores elite  

• Vi vil styrke fællesskaber gennem klubbens aktiviteter  

Realisering af strategiske mål  
Ambitionen om at være flere medlemmer i DFfR samt realiseringen af de strategiske mål skal ske 

gennem to overordnede mål: 1) Udfoldelse, 2) Fastholdelse.  

De strategiske initiativer under de strategiske mål udfoldelse har alle til formål, at vi som forbund 

og de individuelle klubber skal blive bedre til at rekruttere flere roere og flere yngre roere til DFfR. 

Hvor de strategiske initiativer under målet om fastholdelse alle har til hensigt, at vi som forbund 

og de enkelte klubber skal blive bedre til at udvikle og aktivere roere efter man har fået roret og 

derved fastholde både nye og nuværende medlemmer længere tid i sporten. Samt give de bedste 

betingelser for vores elite. 

Udfoldelse - 2500 nye medlemmer 
Alle strategiske initiativer realiseres ift. tilvejebringelsen af eksterne fondsmidler  

• Udvikling af koncepter til at tiltrække flere medlemmer 

o Resultatmål – Udvikling af koncepter til rekruttering af flere nye medlemmer, 

Profilere sporten - gennem ambitiøs mediestrategi. 

• Bestyrelsesudvikling – Lokale ildsjæle  

o Resultatmål - Skabe rammer for større lokalt engagement.  

• Image  

o Resultatmål – Beskrivelse af roningens værdier til understøttelse af hele DK  

o Være mere kendt nationalt og internationalt ved at skabe et succesfuldt senior 

landshold.  

• Kommunikation  

o Resultatmål – Samlet målrettet forbundskommunikation.   
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Fastholdelse af 2500 medlemmer  
Strategiske initiativer og resultatmål der skal være med til at skabe endnu større kvalitet i vores 

tilbud for at opnå en større fastholdelse af vores medlemmer i DFfR. 

• Langture/roning  

o Resultatmål – Flere langture og mere turroning i ind og udland   

• Motionsstævne  

o Resultatmål – Samle 500-1000 roere til motionsstævne  

• Masterroning + 27år  

o Resultatmål - Samlet målrettet masterroning indsats  

• eRoning  

o Resultatmål - Flere deltagere fra klubber og udefra  

• Udvikling af dig som roer  

o Resultatmål – Udvikling af og bedre tilgængelighed til koncepter til styrkelsen af 

roeres udvikling  

• Netværk  

o Resultatmål – Skabe samarbejde inden for de forskellige netværk  

• Ungdomsroning  

o Resultatmål – Gennemføre mindst en årlig ungdomslandslejr og andre aktiviteter  

• Kaproning/talentrekruttering  

o Resultatmål:  

▪ Bedre rekruttering og talentudvikling i vores kraftcenter 

▪ Fast track til eliten 

▪ Skabe den røde tråd i vejen til landsholdet 

▪ Skabe flere dygtige trænere 

▪ Have høje sportslige ambitioner 

▪ Opsamle internationale tendenser og bringe dem tilbage til dansk roning 

▪ Altid være omkostningsbevidst 

▪ Agere så professionelt som overhovedet muligt inden for de givne økonomiske 

rammer  

▪ Gøre det attraktivt at ro på landsholdet, de bedste roere er med 
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Oversigt over prioriterede indsatser  
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4) Organisation     
       Organisering DFfR 

 
         *nyt udvalg  

Udvalg og deres hovedopgaver  

For at understøtte strategien bedst muligt udarbejdes der en ny udvalgsstruktur. Udvalgenes 

arbejdsområder og opgaver vil herunder kort beskrives.      

Regattaudvalg 

• Koordinerende rolle for eksisterende regattaforeninger m.h.t. kalender, udstyr m.m. 

• Sammen med aktive regattaforeninger arbejde for opbygning og udbygning af 

regattaforeninger i Danmark. 

• Samarbejde med sekretariatet om ønske til faciliteter (spor 5 DIF-strategi) 

Uddannelseskoordineringsudvalg 

• Koordinerende rolle så uddannelseskalender indeholder de kurser som fagudvalgene har 

behov for. 

• Sikre at der er et underviserkorps med de rette kompetencer. 

• Sikre at kursusindhold koordineres med fagudvalg, så kurserne har det rette indhold. 

• Sikre at kursusmaterialet opdateres ved regelændringer m.m. 

Ungdomsudvalget 

• Sikre at der holdes kontakt til klubber med fungerende ungdomsudvalg. 

• Sikre at klubber der vil opbygge en ungdomsafdeling, får nødvendig støtte og vejledning.  

HB

Tur / Motion Ungdom Master* Coastal Ergometer* Langdistance Kaproning Regatta* Pararoning*

Miljø / 
Sikkerhed

Dommer

Q&A udvalg
Udd. 

koordinering

DRC FU 
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• Sikre at der arrangeres forbundsarrangementer – lejre m.m. 

• Støtte klubber der ønsker at arbejde med talentudvikling. 

Coastaludvalget  

• Udvalget skal arbejde for at understøtte udviklingen af coastalroningen bredt i Danmark.  

• Udvalget skal understøtte forbundets strategi om udfoldelse og fastholdelse ved at 

udbyde et bredt og varieret udbud af aktiviteter og tilbud inden for coastalroning 

målrettet motionsroere og konkurrenceroere i alle aldre. 

• Udvalget har sammen med DFfR’s bestyrelse ansvaret for at sætte retning og fastlægge 

strategi for udviklingen af coastalroning gennem bl.a. aktiviteter, konkurrencer, 

retningslinjer og kompetenceudvikling, samt at koordinere alle coastaltilbud og tiltag på 

tværs af DFfR’s organisation.  

• Udvalget er rådgivende i forhold til ekspertise på coastalområdet. 

 

Ergometerudvalget  

• Udvalget er at arbejde for fortsat udvikling af træningsprogrammer til eRoning. 

• Udvalget skal understøtte DFfR’s strategi og herunder tage initiativer til fastholdelse 

gennem rådgivning til klubber der ønsker et eRonings set-up. 

• Endvidere skal udvalget arbejder med henblik på fastholdelse af roere i alle aldersklasser 

gennem vintersæsonen.  

• Udvalget skal arbejde tæt sammen med Para udvalget ift. Para-roeres mulighed for 

deltagelse i ergometer træning og konkurrence herunder etablering at kontakter til 

leverandøre som tilpasser ergometer tilpasning ift. evt. handicap. 

• Komme med forslag til hvordan vi kan inddrage og udbrede eRoning til træningscentre 

og crossfitstævner.  

Langdistancekaproningsudvalget?  

Der er i øjeblikket et arbejde i gang i forhold til at redefinere udvalgets arbejde. Udvalget er i 

gang med en omstilling fra et regulært langdistanceudvalg til at være et udvalg, der vil arbejde 

med enkelte aktiviteter i inrigger herunder træning og kaproning. Tekst aftales med de nye 

udvalg efterfølgende.  

• Udvalget skal arbejde for et bredt og varieret udbud af langdistancekapronings-

arrangementer, og sikre samarbejde med relevante arrangører af andre 

langdistancekaproningslignende arrangementer og events. 

• Udvalget skal arbejde for udvikling af langdistancekaproninger. 
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• Udvalget skal formidle viden om langdistancekaproninger og sikre uddannelse af 

langdistancedommere. 

• Endvidere skal udvalget understøtte forbundets strategi med henblik på udfoldelse og 

fastholdelse ved udvikling af nye koncepter.  

Dommerudvalget  

• Udvalgets formål er at sikre sikkerhed og "fair play" under afvikling af regattaer. Samtidig 

arbejder udvalget for løbende at rekruttere og uddanne flere nye nationale og 

internationale rodommere med et ensartet højt fagligt niveau. 

• Udvalget indstiller på baggrund af ønsker samt karrierespor dommere til internationale 

dommeropgaver under World Rowing samt internationalt dommerudvekslingsprogram. 

• Udvalget skal sikre et fortsat samarbejde i det nordiske dommersamarbejde samt 

herunder være repræsenteret ved Nordiske Mesterskaber samt Nordisk dommerseminar. 

Masterudvalget  

• Udvalgets formål er at arbejde for fortsat udvikling af masterroning i Danmark på flere 

niveauer, herunder skal udvalget virke understøttende for mastertræning og 

mastertræningslejre. 

• Udvalget skal understøtte DFfR’s strategi og herunder tage initiativer til fastholdelse 

gennem rådgivning til klubber ift. masterroning, materiel og best practice. 

• Endvidere skal udvalget understøtte kontakter til udlandet ift. deltagelse i internationale 

masterregattaer og -events. 

• Udvalget skal arbejde tæt sammen med Ergometer-/eRoningsudvalget med henblik på 

fastholdelse gennem vintersæsonen. 

Pararoningsudvalget  

• Pararoningsudvalget skal i sit indledende arbejde afdække mulighederne for at etablere 

at implementere pararoning under DFfR. 

• Herunder få uddannet klassificeringspersoner jf. guidelines fra World Rowing.  

• Komme med forslag til placering af pararoningsprojekter herunder fondsansøgninger. 

• Udvalget skal række ud til veteranorganisationer og klubber som evt. allerede har 

pararoere, der er medlemmer.  

• Udarbejde en handle-/visionsplan med sigte på at deltage i World Rowing events som 

Landshold udtaget af DFfR. 
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• Udvalget skal arbejde tæt sammen med Ergometer-/eRroningsudvalget ift. Pararoeres 

mulighed for deltagelse i ergometertræning og konkurrence herunder etablering at 

kontakter til leverandører, som tilpasser ergometer ift. evt. handicap.  

5) Videre arbejde  
I forlængelse af strategien udarbejdes en implementeringsplan, hvori der sikres 

sammenhæng mellem øvrige politikker og strategier i forbundet.  

 



 COASTALRONING 

 

 

1       

DANSK FORENING FOR ROSPORT 

Sådan sikrer coastal udvikling og vækst 

af dansk roning! 

Med udgangspunkt i DIF-strategien og forbundsstrategien skal dokumentet fungere som en skitse 

for et bud på, hvordan coastalroning fremadrettet skal understøtte udviklingen af dansk roning. 

Dokumentet er udarbejdet af Astrid Haastrup fra hovedbestyrelsen, formand for coastaludvalget 

Peter Froskov, og projektmedarbejder i DFfR Lennart Vestergaard. Formålet med dokumentet er at 

beskrive, hvordan coastalroning kan understøtte DFfR’s strategiske mål, og bidrage til dansk 

roning fremadrettet. 

Det vil vi med coastalroning  

Afsnittet skal understrege, hvorfor coastalroning skal prioriteres yderligere fremadrettet.  

Som et led i forbundets overordnede strategi er det en målsætning at blive flere medlemmer. 

Coastalroning er et middel til både at fastholde og tiltrække medlemmer specielt i aldersgruppen 

21 - 49 år. Afsnittet vil derfor skitsere en række eksempler på, hvorfor coastalroning er et vigtigt 

middel for at tiltrække nye og fastholde målgrupper samt udbrede roning i Danmark.    

Coastalroning skaber og udbreder tilgængelighed i hele Danmark  

Målet om at være flere medlemmer i de danske roklubber kræver, at roning udbredes både de 

steder hvor der ikke er roning, men også udbredes bedre de steder, hvor der er roning. Vi ønsker 

at være repræsenteret i større omfang og i hele landet, hvilket bådtypen kan være med til at 

bidrage til. Dette sker ved at kyststrækninger, hvor der før ikke var mulighed for at ro på vandet, 

kan benyttes til coastalroning.  

 

Samtidig skal der i højere grad skabes relevante coastaltilbud til de roklubber, hvor der i forvejen er 

repræsenteret andre bådtyper for at understrege mulighederne ved at have coastalbåde i netop 

deres klub. Med den nytænkende og attraktive måde at ro på, kan der fastholdes flere roere og 

ligeledes tiltrækkes en anden type af roere end tidligere. 

Tilbuddene vil give mulighed for at bidrage til netop udbredelse af dansk roning.  
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Den bedste tilgængelighed til rosporten  

Rosportens udvikling vil styrkes gennem coastalroning, der vil bidrage til at skabe flere muligheder 

for roere i Danmark og dermed skabe en yderligere tilgængelighed til sporten. Med coastalroning 

øges tilgængeligheden, da bådtypen kan opfylde behov for nuværende og fremtidige medlemmer, 

der ikke har været gældende hidtil. Bådene kan således anvendes som supplement til en roklub til 

roture i hårdere vejr, hvor andre både ikke kan benyttes. Samtidig vil robåden med sin størrelse og 

bredde rent praktisk øge tilgængeligheden for medlemmer, pga. det hårdføre materiale, bådens 

vægt og stabilitet. Ligesom den vil skabe mulighed for nye romuligheder som supplement til de 

nuværende. 

Markant flere roaktiviteter  

Der vil fremkomme nye og andre aktiviteter end før, bl.a. illustreret gennem DIF-og DFfR-

strategien, hvor samarbejde med andre forbund er indskrevet. Netop muligheden for at skabe flere 

aktiviteter med roning i fokus vil honorere de ønskede strategiske mål for forbundet, samt være 

med til at bidrage til at vise vores sport frem. En del af de øgede roaktiviteter vil ligeledes være nye 

former for konkurrenceroning og dermed være andre aktiviteter end tidligere set, der vil kunne vise 

roning frem på en anden og ny måde.  

 

Vi er med i verdenseliten i coastal  

Det er forventeligt at coastal kommer på OL-programmet i 2028, og coastal er allerede kommet på 

programmet til Youth Olympic Games i 2026. Vi ønsker at være med helt fremme og have roere 

kvalificeret i coastalbådtypen, såvel i disciplinen Endurance som i Beach Sprint. Vi ønsker at 

kvalificere roere i coastal for at øge muligheden for at Danmark forbliver stærk i den sport, som har 

bragt mange medaljer med sig gennem tiden både internationalt og i OL-regi. 

 

For at opnå potentielle medaljetagere kræver det, at der opbygges et bredt og solidt fundament for 

udvikling af coastalroning, så de bedste vilkår er skabt. Der skal skabes nødvendige rammer, hvor 

nødvendige instanser involveres, således at der kan dyrkes talenter inden for coastal, og det kan 

udvikles på eliteniveau.  

 

Vi skal være på forkant med internationale regler for regattaer og udtagelseskriterier. Der skal 

etableres nationale regattaer, hvor vores talenter kan prøve disciplinerne af mod hinanden.  
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Vi tester nye ting af, vi tør prøve noget nyt  

Coastal er oftest beskrevet som den nye udfordrende og friske dreng eller pige i klassen, der ikke 

er set før. Coastal kan - og skal - udfordre og give nye muligheder til rosporten, vi ikke har arbejdet 

med før.  

 

Coastalroning er anderledes end de hidtil kendte bådtyper inrigger, gig og outrigger. Rotypen giver 

yderligere muligheder, og kan være med til at udvide roning, skabe nye aktiviteter, muligheder, 

medlemmer samt øge tilgængeligheden til rosporten. Coastalroning er en måde vi kan præge og 

forme roning på og coastalroning sikrer at vi udvikler os samt forbliver progressive. På samme vis 

rykker vi dansk roning, og er klar til at skabe den forandringsproces det kræver at skabe vækst og 

sikre nye muligheder i rosporten.   

Det skal coastalroning bidrage til  

Afsnittet skal beskrive, hvad der skal gøres inden for coastalroning med en tidshorisont på 2-3 år. 

Målsætningen fra DFfR er at coastalroning skal være medvirkende til at skabe følgende:  

 

- Der er skabt roning steder, hvor der er mindst 50 km til nærmeste roklub  

- Inspiration og samarbejde med andre forbund  

- Udvikle, styrke og inspirere coastal på konkurrenceniveau.  

- Der skabes nye udviklingsmiljøer 

- Styrke viden og kompetenceniveauet bredt i klubber og forbund 

- Synliggørelse - internt og eksternt 

 

For at skabe den bedste forståelse for, hvad der ligger i de forskellige punkter, vil emnerne blive 

beskrevet med udgangspunkt i DFfR’s målsætning for coastalroning.  

Der er skabt roning steder, hvor der er mindst 50 km til nærmeste roklub  

Målet er at skabe roaktivitet, hvor der ikke er fast roaktivitet i dag målt som, hvor der er en længere 

afstand til en roklub. Roningen kan både være stationært og mobil funderet. Det skal forstås 

således, at der både er muligheden for at etablere stationær roning i form af eksempelvis 

coastalcentre, men samtidig også mobilt ved at holde coastalregattaer, aktiviteter, pop-ups mm. 

Coastalroning er fleksibelt og kan roes mange forskellige steder og er mere uafhængig af bestemte 

forhold end nuværende bådtyper. Der er derfor mulighed for at benytte den lange kystlinje 
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Danmark har, hvor roning tidligere ikke har givet de samme muligheder og været særligt udbredt til 

aktiviteter pga. hårdt vand. Derfor må det ses som en bedre mulighed for at kunne bruge vandet.  

Inspiration og samarbejde med andre forbund  

Vi ønsker at teste nye ting af og udvide rosporten til det bedre i målet om at fastholde medlemmer 

og tiltrække nye. Derfor vil DFfR i den givne tidshorisont på 2-3 år lade sig inspirere af andre 

sportsgrene, udvikle og teste nye tiltag af, der kan gavne coastalroning og rosporten fremadrettet.  

 

Som en del af DIF-strategien er der indskrevet et samarbejde om aktiviteter med Dansk Surf og 

Rafting Forbund (DSRF). Samarbejdet med DSRF kan give muligheder for at lade sig inspirere af 

en anden sportsgren. Samtidig kan samarbejdet medvirke til at udvikle nye aktiviteter, der vil gavne 

begge forbund.  

 

Udover samarbejde med andre forbund, er der også muligheden for at samarbejde med 

kommercielle partnere. Med kommercielle partnere henvises der til, at man ved at etablere sig i 

eventaktiviteter, der er støttet af en given kommune og eller er drevet af nonprofitorganisationer og 

lignende, kan skabe synlighed og udbredelse af coastalroning.  

Udvikle, styrke og inspirere coastal på konkurrenceniveau  

Som en del af udviklingen på coastalområdet, er målsætningen, at der skal etableres flere 

regattaer i coastalregi. Ved at etablere flere regattaer, skabes der større potentiale for, at der kan 

konkurreres i bådtypen, og dermed skabe grobund for bredde, der på sigt skal være med til at 

bidrage til, at dansk roning kan være en del af verdenseliten i coastal.  

 

Med fire coastalregattaer om året er der både mulighed for at etablere regattaer med disciplinerne 

Beach Sprint og Endurance i både ungdoms- og seniorklasser. Selvom målet på sigt også er at 

skabe en bruttotrup, der kan konkurrere i internationalt regi, appelleres der stadig til at 

coastalregattaerne skal være mangfoldige, og at alle skal kunne deltage. Der vil være fokus på de 

officielle discipliner fra FISA.  

 

Regattaerne skal strukturmæssigt understøttes af DFfR, således at de dækker geografisk og 

kalendermæssigt bredt og er afstemt med øvrige aktiviteter. 
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Der skabes nye udviklingsmiljøer  

Formålet er at skabe strukturerede regionale kompetenceudviklingscentre for coastalroning, der 

kan understøtte og styrke roklubber samt individuelle roeres kompetencer og muligheder for at 

blive bedre indenfor træning, teknik, aktivitet og udvikling.  

 

Målet er at opbygge 2-3 regionale coastal udviklingscentre, bl.a. ved at en gruppe af lokale 

roklubber med tæt regional beliggenhed går sammen om at udvikle coastalroningen til fordel for 

både de enkelte klubber og roere såvel som dansk rosport. Centrene skal favne bredt og være 

åben for at potentielt alle roklubber og roere har muligheden for at benytte sig af centerets tilbud, 

uden at miste tilknytningen til sin egen klub.  

 

De regionale udviklingscentre understøttes af en DFfR-struktur, som har ansvaret for at 

strukturere, inspirere, stille krav og følge op. De regionale centre drives lokalt med central støtte. 

Det er dertil vigtigt, at aktiviteter bliver afviklet af roklubber og i roklubber med den stigende grad af 

ejerskab. Ligeledes er det vigtigt at roere har tilhør i roklubben og benytter udviklingscentret med 

henblik på at udviklingen af den enkelte roer kan komme hjemklubben til gavn. Den primære 

roaktivitet vil foregå i roklubberne, mens udviklingscentrene skal understøtte struktureret udvikling 

og læring.  

 

De regionale udviklingscentre skal have fokus på:  

- Læring, videndeling og udvikling  

- Rekruttering af nye roere  

- Markedsføring i lokalområdet  

- Fokus på uddannelse af roere og trænere  

- Samlinger  

- Træning  

- Trænerkapacitet/-udvikling  

- Teknik  

- Indstilling af materiel  

- Afprøvning af coastalbåde  

Styrke viden- og kompetenceniveauet bredt i klubber og forbund 

Med en progressiv kurve for udviklingen af coastalroning samtidig med flere coastalroere, skal 

udviklingen kunne honoreres. Derfor er det et ønske at etablere og udvide kompetencerne inden 
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for coastalroning. Med henblik på at få flere roere involveret i bådtypen, skal der skabes 

muligheder for at uddanne nye trænere og instruktører, der kan videreføre deres viden til nye 

roere. De roere der deltager til bestemte internationale kurser, skal lære fra sig, og være med til at 

udvide horisonten for nye såvel som nuværende roere.  

 

Forbundet skal investere i fremtiden, og hæve videns- og kompetenceniveau ved bl.a. at få flere 

folk til kurser ol. Folk skal ud i felten for at lære, og den læring skal videregives til vores roere rundt 

i Danmark. Vi skal løbende opjustere vores egne kurser, så der sikres et højt niveau, således at 

coastalroning i Danmark forbliver progressiv i sin udvikling.     

 

Der skal udarbejdes en arbejdskravsanalyse. En arbejdskravsanalyse er en analyse af de fysiske 

krav til sportsgrenen, der ligger til grund for træningsprogrammer og -planlægning. Analysen kan 

derfor bidrage til at sikre afsættet for udviklingen af verdensklasseatleter til coastal.  

Synliggørelse af roning  

Coastalroning skal vises frem og promoveres, så der skabes omtale og synliggørelse, der kan give 

rotypen den fremdrift, den har behov for. Synliggørelse skal bidrage til at styrke rosporten, og vise 

en ny og attraktiv måde at ro på. Synliggørelsen af coastalroning skal ikke nødvendigvis ske 

gennem SoMe-platforme og skriftlig kommunikation, men kan i stedet også ske gennem fysisk 

tilstedeværelse diverse steder i landet. Hvad enten dette er pop-up events, regattaer eller noget 

helt tredje, skal det ses som en mulighed for at markedsføre bådtypen og tiltrække mennesker, der 

synes roningen er interessant at se på. Med synliggørelse skal førnævnte aktiviteter, regattaer, 

samt ny skabelse af roning, bidrage til netop dette og medvirke til at coastalroning bliver 

eksponeret i højere grad. Ligeledes skal atleter fra DRC i højere grad benyttes til at promovere og 

skabe markedsføring i og omkring roning.  

Sådan vil vi gøre! 

 

Afsnittet skal eksemplificere, hvordan vi opnår de initiativer, som er beskrevet tidligere. Der 

arbejdes med, at initiativerne skal kunne imødekommes over en periode på tre år. Nedenstående 

strategiskema vil understrege væsentlige pointer og mål for perioden på de tre år.  

 

Initiativ  Objective/mål  År 1  År 2  År 3  
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Der er skabt roning 

steder, hvor der er 

mindst 50 km til 

nærmeste roklub  

1) Anvende hele 

Danmarks kystlinje  

2) Skabe roaktivitet, 

hvor der er langt til 

nærmeste roklub  

1 aktivitet  2 aktiviteter  3 aktiviteter  

Inspiration og 

samarbejde med 

andre forbund  

1) Skabe flere 

aktiviteter  

2) Inspiration og 

samarbejde med 

andre forbund 

 

1 aktivitet 2 aktiviteter 3 aktiviteter  

Udvikle, styrke og 

inspirere coastal på 

konkurrenceniveau  

 

1) Afholdelse af 

nationale 

costaleregattager 

2) Skabe talenter for 

eliten 

Minimum fire 

coastal 

regattaer i år 1 

Minimum 5 

coastalregattaer i 

år 2 

Minimum 6 

coastalregatta

-er i år 2 

Der skabes nye 

udviklingsmiljøer 

1) Skabe 

strukturerede 

regionale 

kompetenceudviklin

gscentre 

2) Dygtiggørelse af 

den enkelte roer 

Nr. 1 

udviklingscent

er er skabt  

Nr. 1 

Udviklingscentrer

et er i drift  

Nr. 2 

udviklingscent

-er er skabt  

Styrke viden og 

kompetenceniveauet 

bredt i klubber og 

forbund 

 

1) Skabe højt 

niveau af viden 

inden for coastal 

træning o.a. 

2) Vidensdeling  

1 person til 

kursus og eller 

internationale 

stævner for 

udvikling  

 

Mulighed for at 

få nye ind, der 

kan lave 
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videndeling: 

samlinger, 

seminarer osv.  

Synliggørelse - 

internt og eksternt 

 

1) Være aktivt til 

stede for nye 

målgrupper 

2) Udbrede 

kendskab til en ny 

type roning i den 

danske befolkning 

- Brug OL 

samt andre 

internationale 

stævner aktivt  

 

- Benyt 

coastalroning 

som 

reklamesøjle 

for dansk 

roning - eks. 

Beach Sprint, 

DM i større 

byer og 

eventsamarbej

der.  
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Det skal ske, for at det opnås 

For at udviklingsarbejdet for coastalroning for de mest optimale forhold er der en række 

fokuspunkter, der vil skulle honoreres.  

 

Ressourcerne skal justeres, og der skal sikres tid og økonomi til at muliggøre udviklingen for 

rotypen, så den kan bidrage og styrke roning.   

 

Coastalroning skal prioriteres i en grad, der kan bidrage til en progressiv udvikling og vækst, der 

kan være med til at skabe nye muligheder og sikre et stigende medlemstal.   

 

Klubberne skal involveres og skal opleve, hvad coastal kan skabe af muligheder for roning i deres 

klub.  

 



Status på Baltic Cup 2022 

Gruppen omkring Baltic Cup 2022 (herefter ”BC”) er lige nu, Sven H. Madsen (Aarhus), Hother Hennings 

(Aarhus + HB), Andreas Quach (Holstebro), der kommer til at sidde med tilmeldinger og startsystem. 

Derudover så er det Ole Søgaard og Lennart M. Vestergaard fra sekretariatet. Morten Hæk (Silkeborg) har 

været tilknyttet, men er ude på ubestemt tid. 

Derudover har vi løbende dialog med Lea. 

• Datoen for BC2022 fastlagt den 17-18 september (med ankomst den 16.). Dette på opfordring af 

BC-komitéen der ønskede at undgå samme dato som for den 3. World Cup Regatta .  

• Der er booket overnatning fra den 16. til den 18. hos BOOK1 i Aarhus, til alle deltagere og til en god 

pris. Vi er ved at undersøge hvad det koster BOOK1 også at stå for forplejning. 

• Sven har sikret 20.000 kr. i sponsorat fra ”Aarhus Event”. Derudover har vi sendt Hempel fonden en 

ansøgning og der arbejdes på en ansøgning til Jutlandia fonden. Vi tror det kan lade sig gøre at få 

arrangementet til at løbe rundt.  

• De lavpraktiske ting omkring selve arrangementet kører de selv i Aarhus. 

• Banen på Brabrand kan i nuværende stand godt klare løb under almindelige vejrforhold. 

 

Kommende: 

• Mange ting, men af nærværende: 

o Vi er ved at fastlægge et møde med Merete Boldt og Frederik Taulbjerg, hvor vi kan stille 

alle de ’dumme spørgsmål’ og således få et klarere overblik over den nære praktik. 

o Vi sigter efter i februar at have en invitation klar til at sende ud til lande – men vi kan forstå 

at invitationen for 2021 først blev udsendt i juli, så vi undersøger lige om der er formalia for 

hvornår sådan noget skal ske. 

o Der er sendt en forespørgsel afsted til Michal Jelinski (BC komité) om det kan lade sig gøre 

for os blot at overtage administrationen af hjemmesiden der blev brugt til live stream, info 

m.m. i 2022.01.12 

Løse kommentarer: 

• Sven og co. gør det godt, og de skal nok kunne løfte opgaven i Aarhus, og det praktiske omkring 

bane, opsætning af telte, øvrige lokaler ved banen, blander vi os ikke meget i. De har også kontakt 

med dommere. 

• Det er enormt rodet at komme ind i (for alle), der mangler generelt meget information fra BC 

komitteen og i øvrig information til hvad vi på forhånd har forpligtet os til, hvem der har været 

tovholder på vores engagement oprindeligt. Det har givet lidt ro at Lea (KU) også er involveret lidt 

nu samt at vi har fået kontakt til Merete Boldt. 



29.04. - 01.05.2022 DKF - CPH Spring regatta (DKF og Lyngby Kanoklub)

*26.04.2022

14.05 - 15.05.2022 DFfR - Copenhagen regatta (Københavns Regattaforeing)

10.06. - 12.06.2022 DKF - Bagsværd Regatta (Regatta Gladsaxe)

*07.06.2022

27.08.2022 DFfR - Skolekaproning

28.08.2022 DFfR - Option

23.09-25.09.2022 DKF - DM Sprint  (Regatta Gladsaxe) 

*20.09.2022

08.10.2022 DFfR - DM

15.10.-16.10.2022 DFfR - DRC Test Regatta

VIGTIG- VIGTIG – VIGTIGT - VIGTIG – VIGTIG – VIGTIG – VIGTIG

* Søen lukkes delvis ved udsejling af startsystem ifølge vedtagne regler,  og om 

nødvendigt ved klipning af grøde. 

August

September

Oktober 

Juli

I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø     

Regattaplan 2022

April/Maj

Maj

Juni
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Analysis of Qualification Options Paris 2024 and beyond (Version 171221) 
 

Principles from the IOC 
 

1. Maintain 50% / 50% men’s and women’s boat quotas 
2. Decrease the athlete quota numbers at the Olympic Games by 24 places from 

a total of 526 to 502 places; 251 men and 251 women. 
 
The chart below shows the system adopted for the 2020 Olympic Games 
 
2020 System  
The chart represents the boats in one gender 263 rowers and 103 boats 

 
 

 
Principles from World Rowing 
 
Given the reduction of 24 quota places: 

1. Find the appropriate balance between reductions in “performance” and 
“universality” places 

2. Carefully assess the impacts on the qualification system, the qualification 
regatta system, the Olympic Games regatta programme (number of races, 
number of days). 

 
Four Options are proposed; two that have a greater impact on “performance” places, 
i.e., places obtained at World Rowing Championships or the final Olympic 
qualification regatta, and two that have a greater impact on “universality” places, i.e., 
places achieved from placing at continental qualification regattas. 
  

Number of boat quota places available per qualification event  
(subject to the reallocation of unused quota places):  

Continental Qualification Regattas 
 

 
2019 

World 
Champs 

Asia/ 
Oceania Africa Americas European  

Final 
Qualif 

Regatta 
Total 
Boats 

Total 
Athletes  

Men         

Single Sculls (1x) 9 5 5 5 3 2 29 29 
Pair (2-) 11 - - -  2 13 26 

Double Sculls (2x) 11 - - -  2 13 26 
Four (4-) 8 - - -  2 10 40 

Quadruple Sculls (4x) 8 - - -  2 10 40 
Eight (8+) 5 - - -  2 7 63 

Men Lightweight         

Double Sculls (L2x) 7 3 1 3 2 2 18 36 
Other         

Host Country Places  
(1x) 

      1 1 
Tripartite Places  

(1x) 
      2 2 

Total Boats 59 8 6 8 5 14 103 263 
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Analysis of the Four Options 
 
Option 1 - Remove two 4-s and two L2xs of each gender.  
 

 
 

a. Qualification impact -  
 

“Performance (-16 places)” – Two fours of each gender are proposed for removal 
from the World Rowing Championships qualification, resulting in eight fewer 
athletes from each gender in this class (sixteen fewer athletes overall).   
 
“Universality” (-8 places) – Two lightweight doubles of each gender are proposed 
for removal from continental qualification regattas resulting in four fewer athletes 
each gender (eight fewer athletes overall). 

 
b. Qualification System impact -  

 
No significant impact on the qualification regatta system.  
 

c. Olympic regatta programme impact -  
 
Progression system changes – no impact with these proposals /same number of 
races over eight days. 
 
 
 
  

Number of boat quota places available per qualification event  
(subject to the reallocation of unused quota places):  

Continental Qualification Regattas 
 

 
2023 

World 
Champs 

Asia/ 
Oceania Africa Americas European  

Final 
Qualif 

Regatta 
Total 
Boats 

Total 
Athletes  

Men         

Single Sculls (1x) 9 5 5 5 3 2 29 29 
Pair (2-) 11 - - -  2 13 26 

Double Sculls (2x) 11 - - -  2 13 26 
Four (4-) 6 (8) - - -  2 8 (10) 32 (40) 

Quadruple Sculls (4x) 8 - - -  2 10 40 
Eight (8+) 5 - - -  2 7 63 

Men Lightweight         

Double Sculls (L2x) 7 2 (3) 1 2 (3) 2 2 16(18) 32(36) 
Other         

Host Country Places  
(1x) 

      1 1 
Tripartite Places  

(1x) 
      2 2 

Total Boats 57 (59) 7 (8) 6 7 (8) 5 14 99 
(103) 

251 
(263) 
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Option 2 - Remove one 4-, one 4x and two L2x of each gender 

 
 

a. Qualification impact -  
 

“Performance (-16 places)” – One four and one quad of each gender are 
proposed for removal from the World Rowing Championships qualification 
resulting in eight fewer athletes from each gender in these classes (sixteen fewer 
athletes overall).  
 
“Universality” (-8 places) – Two lightweight doubles of each gender are proposed 
for removal from continental qualification regattas resulting in four fewer athletes 
each gender (eight fewer athletes overall). 

 
b. Qualification System impact -  

 
No significant impact on the qualification regatta system. 
 

c. Olympic regatta programme impact -  
 
Progression system changes – no impact with these proposals /same number of 
races over eight days. 
 
 
 
  

Number of boat quota places available per qualification event  
(subject to the reallocation of unused quota places): 

 
Continental Qualification Regattas 

 

 
2023 

World 
Champs 

Asia/ 
Oceania Africa Americas European  

Final 
Qualif 

Regatta 
Total 
Boats 

Total 
Athletes  

Men         

Single Sculls (1x) 9 5 5 5 3 2 29 29 
Pair (2-) 11 - - -  2 13 26 

Double Sculls (2x) 11 - - -  2 13 26 
Four (4-) 7 (8) - - -  2 9 (10) 36 (40) 

Quadruple Sculls (4x) 7 (8) - - -  2 9 (10) 36 (40) 
Eight (8+) 5 - - -  2 7 63 

Men Lightweight         

Double Sculls (L2x) 7 2 (3) 1 2 (3) 2 2 16 (18) 32 (36) 
Other         

Host Country Places  
(1x) 

      1 1 
Tripartite Places  

(1x) 
      2 2 

Total Boats 57 (59) 7 (8) 6 7 (8) 5 14 99 
(103) 

251 
(263) 



4 
 

Option 3 - Remove one 4-, two L2x and four 1xs of each gender 

 
 

d. Qualification impact -  
 

“Performance (-8 places)” – One four of each gender is proposed for removal 
from the World Rowing Championships qualification resulting in four fewer 
athletes from each gender in this class (eight fewer athletes overall). 
 
“Universality” (-16 places) – Two lightweight doubles and four singles of each 
gender are proposed for removal from continental qualification regattas resulting 
in eight fewer athletes from each gender (sixteen fewer athletes overall). 

 
e. Qualification System impact -  

 
No significant impact on the qualification regatta system 
 

f. Olympic regatta programme impact -  
 
Progression system changes –small impact with these proposals.  
5 less races in 1x for each gender (10 fewer races overall) 
 
 
  

Number of boat quota places available per qualification event  
(subject to the reallocation of unused quota places): 

 
Continental Qualification Regattas 

 

 
2023 

World 
Champs 

Asia/ 
Oceania Africa Americas European  

Final 
Qualif 

Regatta 
Total 
Boats 

Total 
Athletes  

Men         

Single Sculls (1x) 9 4 (5) 4 (5) 4 (5) 2 (3) 2 25 (29) 25 (29) 
Pair (2-) 11 - - -  2 13 26 

Double Sculls (2x) 11 - - -  2 13 26 
Four (4-) 7 (8) - - -  2 9 (10) 36 (40) 

Quadruple Sculls (4x) 8 - - -  2 10 40 
Eight (8+) 5 - - -  2 7 63 

Men Lightweight         

Double Sculls (L2x) 7 2 (3) 1 2 (3) 2 2 16 (18) 32 (36) 
Other         

Host Country Places  
(1x) 

      1 1 
Tripartite Places  

(1x) 
      2 2 

Total Boats 58 (59) 6 (8) 5 (6) 6 (8) 4 (5) 14 96 
(103) 

251 
(263) 



5 
 

Option 4 - Remove one 4x, two L2x and four 1xs of each gender 

 
 

g. Qualification impact -  
 

“Performance (-8 places)” – One quad of each gender is proposed for removal 
from the World Rowing Championships qualification resulting in four fewer 
athletes from each gender in this class (eight fewer athletes overall).  
 
“Universality” (-16 places) – Two lightweight doubles and four singles each 
gender are proposed for removal from continental qualification regattas resulting 
in eight fewer athletes each gender (sixteen fewer athletes overall). 

 
h. Qualification System impact -  

 
No significant impact on the qualification regatta system 
 

i. Olympic regatta programme impact -  
 
Progression system changes – small impact with these proposals. 5 less races in 1x 
for each gender (10 fewer races overall) 
 
 
 
 
 

Number of boat quota places available per qualification event  
(subject to the reallocation of unused quota places): 

 
Continental Qualification Regattas 

 

 
2023 

World 
Champs 

Asia/ 
Oceania Africa Americas European  

Final 
Qualif 

Regatta 
Total 
Boats 

Total 
Athletes  

Men         

Single Sculls (1x) 9 4 (5) 4 (5) 4 (5) 2 (3) 2 25 (29) 25 (29) 
Pair (2-) 11 - - -  2 13 26 

Double Sculls (2x) 11 - - -  2 13 26 
Four (4-) 8 - - -  2 10 40 

Quadruple Sculls (4x) 7 (8) - - -  2 9 (10) 36 (40) 
Eight (8+) 5 - - -  2 7 63 

Men Lightweight         

Double Sculls (L2x) 7 2 (3) 1 2 (3) 2 2 16 (18) 32 (36) 
Other         

Host Country Places  
(1x) 

      1 1 
Tripartite Places  

(1x) 
      2 2 

Total Boats 58 (59) 6 (8) 5 (6) 6 (8) 4 (5) 14 96 
(103) 

251 
(263) 
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