
JANUAR Sportens Hall of Fame 2021 starter stærkt. Mads Rasmussen og Ramus Quist afsløres som de nye navne, der optages i Sportens Hall of Fame, ved DR Sportens fornemme prisuddelings-show ”Sport 2020”, her præsenteres Mads og Rasmus 
som medlem nr. 36 og 37. De to tidligere letvægtsroere slutter sig til deres letvægtskollega Eskild Ebbesen, som blev optaget i det fornemme selskab i 2017. Dermed er Mads og Rasmus også rosportens nummer to og tre i Sportens Hall of Fame, der 
har eksisteret siden 1992. Lancering af eRoning Nu tager esport for alvor fart – også i roning. Ved de virtuelle Danmarksmesterskaber i ergometerroning lancerer DFfR eRoning. Har du adgang til et ergometer, kan du nu du træne med en instruktør præcis 
når det passer dig, gennem eRoning.dk. Med nye programmer hver uge i vint erhalvåret, er der grundlag for at få kørt nogle ergometerkilometer hjem. Prisen er 30,-/md. for enkeltpersoner. Klubber kan også være med. Dermed bliver det nemmere at 
udbyde motionstilbud, uden at skulle finde nye instruktører. Ny udstationeret båd mere end 80 år – fra begyndelsen af den tyske besættelse i 1940 – har DFfR haft et varierende antal både til udlejning til danske roere, der gerne vil opleve nye områder i 
Danmark på en rotur. Nu kommer der udskiftning i Skive Roklub, hvor der til april lander en helt ny udstationeret båd, direkte fra Agerbirks Bådebyggeri i Vejle. Senere på året afsløres det, at den nye båd får navnet Jenle. FEBRUAR Webinarer med 
sekretariatet I februar kæmper vi stadig en brav kamp mod coronasmitten. Derfor planlægger sekretariatet en række online webinarer, med forskellige emner. På den måde kan medlemmerne i de danske roklubber sidde derhjemme, og få ny viden. Der 
er både webinarer om online styrketræning, fastholdelse af ungdomsroere, præsentation af eRoning og mange andre emner. Alle webinarer foregår gennem Teams og er faciliteret af sekretariatets medarbejdere, som holder webinarer inden for deres 
respektive arbejdsområder. Online kurser Corona og det aktuelle forsamlingsforbud er også hård ved DFfRs kursusvirksomhed. Men kursusansvarlig Ole Søgaard har tænkt kreativt og derfor er Klubtræner Modul A rykket online. I den online udgave af 
kurset, fordeles lektionerne på tre undervisningsgange over 3 uger, så kursusdeltagerne har mulighed for at arbejde med teorien i praksis mellem hver lektion.Det skal vise sig om online kurser bliver den nye vej at gå, eller om den fysiske tilstedeværelse 
af undervisere og kursister er uundværlig. MARTS Open Nordic Indoor Rowing Championships For første gang nogensinde skal der afvikles Open Nordic Indoor mesterskaber – virtuelt. Der er mange ender som skal nå sammen, når roere fra 18 forskellige 
lande og næsten 600 startende sæder, skal deltage i det samme mesterskab. Afviklingen af mesterskaberne går godt. Rigtig mange følger livestreamen på Facebook, hvor Paul Castle, der normalt speaker til internationale regattaer i Luzern, og tidligere 
Guldfirerroer Thor Juul Kristensen, som speakere, leder seerne igennem dagens løb. Kørekort til sikker roning på vand Danmark åbner langsomt op igen og vores hverdag er på vej tilbage. DFfR starter et nyt initiativ op, med det formål at hjælpe danske 
roklubber med et skræddersyet frigivelsesforløb for nye roere. Det skal medvirke til at løfte roklubber, efter den lange nedlukning. Materialet til instruktører bliver givet ud til de tilmeldte klubber, der sammen følger tidsplanen for roskolen. I alt varer forløbet 
fem uger. DFfR nomineret til Årets Specialforbund Selvom eRoning stadig er et nyt koncept inden for rosporten, går det ikke ubemærket hen, at esport har fundet vej til rosporten. Sammen med Danmarks Ishockey Union og Dansk Tennis Forbund er 
Dansk Forening for Rosport nomineret til Årets Specialforbund 2021, af Danmarks Idrætsforbund. Og det er nemlig lige præcis for eRoning, DFfR får den fine nominering, som resulterer i en andenplads. APRIL EM 2021 Årets første internationale stævne, 
med dansk deltagelse, er Senior EM i Varese. Danmark stiller til start med 14 roere. Mesterskaberne skal give en indikation af, hvor W4- og M1x ligger henne forud for OL. Samt hvordan de resterende mandskaber står, inden OL-kvalifikationen senere 
på året. Det bliver ikke helt det EM som Danmark havde drømt om, men Sverri S. Nielsen (DSR) sætter et fint punktum, ved at vinde sølv i M1x. Ny konstellation i W2- Der bliver rykket rundt på de tunge damer forud for OL-kvalifikationsregattaen. 
Besætningen i W4-, som allerede er kvalificeret til OL, bliver skiftet. Lærke Berg Rasmussen (DSR) som indtil nu har siddet i W4-, rykker over i W2- sammen med Fie Udby (KVIK), der siger farvel til singlesculleren. Opgaven er nu at få fysik, teknik og 
erfaring til at matche sammen i båden. Begge piger har en stålfast tro på, at det er muligt at få fasttømret samarbejdet på rekordtid før OL-kvalifikationen. Langturspas En idé der har været på tegnebrættet i mange år er nu endelig blevet til virkelighed. 
DFfR kan endelig, i samarbejde med Langtursudvalget, lancere Langturspas. Turroernes nye værktøj til at finde inspiration til næste langtur i, og samtidig et konkret overblik over, hvor forbundets udstationerede både er placeret. Her kan du både læse 
om faciliteterne i området og se bud på mulige ruter – formålet er at gøre det endnu nemmere at arrangere en langtur for danske roere. MAJ OL-kval Lucerne danner rammen om den sidste og afgørende OL-kvalifikationsregatta. Danmark stiller til start 
med fire mandskaber, LW2x, W2-, LM2x og M2-. De to lette dobbeltscullere har det svært og hverken Mathilde Persson og Marie Mørch (begge Bagsværd) eller Emil Espensen (DSR) og Oliver Petersen (Bagsværd) kommer igennem nåleøjet. Anderledes 
ser det ud i 2-, her tager både Fie Udby (KVIK) og Lærke Berg Rasmussen (DSR), samt Joachim Sutton (Roskilde) og Frederic Vystavel (KR) en OL-billet. World Cup II Vi bliver i Lucerne, hvor M1x og W4- skal afprøve formen forud for OL, ved årets anden 
World Cup. I W4- er konstellationen stadig forholdsvis ny, og består af Trine Dahl Pedersen (Holstebro), Frida Sanggaard Nielsen, Ida Gørtz Jacobsen (begge Bagsværd) og Christina Juhl Johansen (DSR), og deres deltagelse omsætter de til en sjetteplads. 
I M1x er Sverri S. Nielsen med for at prøve formen af, mod den norske og tyske konkurrent. Det resulterer i endnu en sølvmedalje til samlingen. Beach Sprint i Stevns Roklubben Stevns lægger farvand til en dag i coastalroningens tegn, og 20 
ungdomsroere er taget til den sydsjællandske roklub for at være med.Der er teori og praktiske øvelser på formiddagens program og konkurrence om eftermiddagen.Der bliver øvet i rosportens nyeste disciplin Beach Sprint, der er med start og slut i løb 
på stranden, og som roes i coastalbåde. JUNI World Cup III Årets sidste World Cup finder sted i italienske Sabaudia, og Danmark stiller med et stort hold på 12 roere, hvoriblandt der også er roere, vi ikke tidligere har set meget til på Senior A-niveau. 
Både i W4- og i M1x bliver deltagelsen omsat til sølvmedaljer, mens W2- kommer hjem med en guldmedalje. Også de resterende mandskaber klarer sig godt ved mesterskaberne. MastersCamp I Ringsted samles mastersroere fra hele Danmark. For at 
træne sammen og få kvalificeret feedback på deres teknik i bådene, fra trænerne i motorbåde.Under forløbet bliver roholdene filmet individuelt, sådan at de bagefter kan se og genhøre trænernes kommentarer. Tiden mellem træningssektionerne bruger 
roerne på bl.a. at udveksle oplevelser, samt debattere den vejledning de fik af trænerne på vandet til at forbedre sig            . Nyt coastalcenter Nu satses der for alvor på coastalroning. Kolding Roklub skal der etableres et coastalcenter, det er resultatet 
af et samarbejde mellem roklubben, Kolding Kommune, Trekantområdet Danmark og DFfR. Centeret skal være med til at udvikle rosporten i Kolding og bidrage til at sætte Kolding Fjord, udviklingen af havnen samt de grønne områder på Danmarkskortet. 
JULI U23 VM Vi sender 18 U23-roere til Račice for at deltage i årets U23 VM. De danske roere fordeler sig i både C-, B-, og en enkelt A-finale ved mesterskaberne. Bastian Secher (Roskilde), som kort forinden roede World Cup mod nogle af de helt store 
navne, sætter punktum for mesterskaberne med en dansk bronzemedalje i BM1x. OL2020 Vi har måttet vente et helt år, men nu er det endelig nu. Vi skal følge vores roere ved OL i Tokyo. På grund af tidsforskellen, må man stå op om natten, hvis man 
vil følge med live. Men det er ingen dans på roser, og vejret er ikke med roerne, så løbene bliver rykket og udskudt og vandet er svært.                OL-bronze i M2- Ro-Danmark holder vejret da Joachim Sutton (Roskilde) og Frederic Vystavel (KR) ror deres 
A-finale i M2-. Rigtig mange har haft svært ved at styre det urolige vand i Tokyo, men Joachim og Frederic viser fantastisk mental styrke og teknisk kunnen til at holde et stabilt tempo i svære betingelser. Og det får de omsat til en bronzemedalje. 
Sommercamp Siden 2018 har der ikke været et sommerferietilbud for de danske ungdomsroere, men det er slut nu. I uge 30 inviterer DFfR og Vordingborg Ro- og Kajakklub til sommercamp for ungdomsroere i alderen 13-18 år. I alt 24 roere fra forskellige 
danske roklubber, tager rejsen til Sydsjælland for at deltage i en uge med fokus på at lave nye relationer og ro i inrigger, outrigger          og coastal. AUGUST Farvel til Finn OL er slut, og i kølvandet offentliggøres det, at Finn Trærup-Hansen pr. 30. 
september stopper som Sportschef i Danmarks Rocenter. Finn har siden september 2017 siddet i chef-stolen, men stopper nu for at bruge mere tid sammen med familien, efter mange år i elitesport. Jagten på en ny sportschef til DRC igangsættes. 
CLDJ Otte danske juniorroere rejser til Østrig for at deltage i Coupe de la Jeunesse. Særligt for Casper Girke Christensen (DSR) er mesterskaberne en succes. På mesterskabernes førstedag ror han en sølvmedalje hjem i JM1x, på 2000m distancen, 
mens han om søndagen sætter sig solidt på tredjepladsen og dermed bronzemedaljen. Junior VM Der er junior VM i Plovdiv, og vi har 12 danske roere med for at deltage i mesterskaberne. Det er hårdt, for der er varmt i Plovdiv. Det er blandede resultater 
roerne kommer hjem med, men forhåbentlig masser af erfaring. Særligt JM1x og JM4- viser den helt rigtige indgang til mesterskaberne - de lader sig motivere af sulten efter at vinde, fremfor frygten for at tabe eller fejle. HGF + ny formand Efter et par 
corona-relaterede udskydelser, er det nu endelig blevet tid til årets Hovedgeneralforsamling. Det er en lang dag på Comwell i Middelfart. En bevæget Henning Bay Nielsen takker af som formand, efter 10 år på posten. Der er kampvalg til posten som ny 
formand, men Conny Sørensen (Skjold) løber med sejren, og kan dermed kalde sig for DFfRs nye formand. SEPTEMBER DM Coastal Forholdene på Saksild Strand er perfekte for både roere, trænere og tilskuere, der bydes velkommen af viceborgmester 
for Odder Kommune Lone Jakobi. Med hele 69 roere fordelt på 51 hold er DM en kæmpe succes, hvor frivillige fra Odder Roklub sætter standarden for, hvordan kommende DM i Coastal kan eksekveres. U23 EM I Polen er der U23 EM, og Danmark har 
sendt 11 roere afsted for at deltage i mesterskaberne. Særligt i BM2- og i BLM1x går det godt. Magnus Rathenborg og Magnus Valbirk (Holstebro) ror sig i A-finalen og tager en femteplads med hjem. Rasmus Lind (Sorø) har sin sag for i BLM1x, også 
han kan omsætte sin deltagelse til en A-finale og en femteplads. DM kortbane D. 18. september er der helt fra tidlig morgen, frem til først på aftenen, livlig aktivitet på Sorø sø. Humøret er høj, solen skinner og spændende løb er der masser af. Kortbane 
DM er stort set hele paletten af dansk roning. Nina Hollensen (Aarhus) tager sejren i W1x, mens Holstebros stærke M8+ lukker med en sejr i dagens sidste løb. Baltic Cup Der er fuldt hold til årets Baltic Cup, som er for de yngste landsholdsroere, 
U18-roerne. Selvom der er nogle lande, der ikke deltager i mesterskaberne, på grund af corona, får de danske roere alligevel god mulighed for debut på den internationale kaproningsbane. Særligt Frida Werner Foldager (Roskilde) gør det godt. Hun 
vinder guld på 2000m og bronze på 500m. OKTOBER Coastal VM Danmark er repræsenteret med i alt 16 roere til Coastal VM, der foregår i fantastiske omgivelser i havnebyen Oeiras, Portugal. VM bærer præg af store bølger og skiftende vejrforhold, 
der giver udfordringer. Men den danske delegation ror sig i fire A-finaler, der kulminerer med en VM-sølvmedalje til Anna Calina Schanze og Mette Dyrlund Petersen (DSR) i WC2x. Skole OL-Outdoor I samarbejde med Skole OL, Dansk Atletik og Dansk 
Orienterings-Forbund, afvikler DFfR et pilotprojekt med Skole OL outdoor. Det bliver til to stævner, i Bagsværd og Silkeborg. Begge steder er alle tre forbund med, og eleverne skal igennem tre discipliner. Udover roning på vand, prøver de også kræfter 
med stafetløb og orientering på mountainbike. Junior EM To dage med international kaproning er på programmet for de 14 danske U19-roere, der rejser til Tyskland for at deltage i Junior EM. Det er sidste mesterskab for 2021, hvor vi skal følge et 
ungdomslandshold på de internationale robaner. I JW2x og JM4- bliver det til A-finalepladser og hhv. en sjette- og en femteplads ved mesterskaberne. Førstehjælp En stor donation fra TrygFonden gør det muligt for DFfR og Dansk Kano og Kajak Forbund, 
at udbyde gratis førstehjælpskurser til medlemmerne i de to forbund. Kurserne placeres jævnt fordelt over hele Danmark, og der vil være plads til 16 deltagere på hvert kursus. NOVEMBER Japansk ambassadør på besøg i Bagsværd En helt almindelig 
mandag får Dansk Forening for Rosport besøg af den japanske ambassadør i Danmark Manabu Miyagawa. Besøget sker på baggrund af, at vi har haft atleter i Japan, i forbindelse med OL i Tokyo. Ved besøget får ambassadøren en rundvisning og 
mulighed for at se DFfRs faciliteter. Udvalgsseminar I Dalum bliver der drøftet strategi og planer for fremtiden. Hovedbestyrelsen har indbudt DFfRs udvalg og medlemmerne, til en weekend med fokus på bl.a. det. Formålet er også, at blive klogere på de 
forskellige udvalg, deres arbejdsområder, kommissorier og snitflader – både udvalg i mellem men også mellem udvalgene og sekretariatet. Samtidig er der også tid til at snakke om det nuværende samspil og hvordan det skal se ud fremadrettet. Award 
Night i KR For første gang rykker Award Night til en ny lokation. Københavns Roklub er i år vært, for DFfRs fejring af roåret. Det mærkes tydeligt, at glæden for at samles er stor, oven på to år med restriktioner. Stemningen i KRs flotte lokaler er fantastisk. 
Der bliver uddelt priser og fejret årets resultater, og H.K.H. Prinsesse Benedikte er naturligvis med som æresgæst. Titlen Årets Unge Kaproer går i år til August Wisholm fra Hadsund. DECEMBER Velkommen Thor Vi siger velkommen til det nye ansigt 
der fremadrettet skal sidde i chefstolen i Danmarks Rocenter. Thor Juul Kristensen, som har siddet på Guldfireren, og har stor erfaring med eliteroning, indtager titlen og kontoret pr. 1. december 2021. Thor er uddannet Cand.scient. i biologi og kommer 
fra en stilling som lektor på Nyborg Gymnasium. Med både OL- og VM-guld i bagagen, er det en kompetent mand, der sætter sig for bordenden i DRC, og som skal være med til at sætte retningen mod Paris 2024. Danske dommere skal ud i verden 
Det er ingen hemmelighed, at vi har masser af rigtig dygtige banedommere i dansk roning. I slutningen af december offentliggøres det, at intet mindre end seks events i 2022 vil have danske banedommere med, bl.a. ved både Junior- og Senior EM 2022. 
Der mangler endnu at blive udtaget dommere til Coupe de la Jeunesse og Baltic Cup, så formentlig vil antallet vokse, derudover vil der også kunne findes danske dommere ved en række andre internationale stævner det kommende år.                 
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på stranden, og som roes i coastalbåde. JUNI World Cup III Årets sidste World Cup finder sted i italienske Sabaudia, og Danmark stiller med et stort hold på 12 roere, hvoriblandt der også er roere, vi ikke tidligere har set meget til på Senior A-niveau. 
Både i W4- og i M1x bliver deltagelsen omsat til sølvmedaljer, mens W2- kommer hjem med en guldmedalje. Også de resterende mandskaber klarer sig godt ved mesterskaberne. MastersCamp I Ringsted samles mastersroere fra hele Danmark. For at 
træne sammen og få kvalificeret feedback på deres teknik i bådene, fra trænerne i motorbåde.Under forløbet bliver roholdene filmet individuelt, sådan at de bagefter kan se og genhøre trænernes kommentarer. Tiden mellem træningssektionerne bruger 
roerne på bl.a. at udveksle oplevelser, samt debattere den vejledning de fik af trænerne på vandet til at forbedre sig            . Nyt coastalcenter Nu satses der for alvor på coastalroning. Kolding Roklub skal der etableres et coastalcenter, det er resultatet 
af et samarbejde mellem roklubben, Kolding Kommune, Trekantområdet Danmark og DFfR. Centeret skal være med til at udvikle rosporten i Kolding og bidrage til at sætte Kolding Fjord, udviklingen af havnen samt de grønne områder på Danmarkskortet. 
JULI U23 VM Vi sender 18 U23-roere til Račice for at deltage i årets U23 VM. De danske roere fordeler sig i både C-, B-, og en enkelt A-finale ved mesterskaberne. Bastian Secher (Roskilde), som kort forinden roede World Cup mod nogle af de helt store 
navne, sætter punktum for mesterskaberne med en dansk bronzemedalje i BM1x. OL2020 Vi har måttet vente et helt år, men nu er det endelig nu. Vi skal følge vores roere ved OL i Tokyo. På grund af tidsforskellen, må man stå op om natten, hvis man 
vil følge med live. Men det er ingen dans på roser, og vejret er ikke med roerne, så løbene bliver rykket og udskudt og vandet er svært.                OL-bronze i M2- Ro-Danmark holder vejret da Joachim Sutton (Roskilde) og Frederic Vystavel (KR) ror deres 
A-finale i M2-. Rigtig mange har haft svært ved at styre det urolige vand i Tokyo, men Joachim og Frederic viser fantastisk mental styrke og teknisk kunnen til at holde et stabilt tempo i svære betingelser. Og det får de omsat til en bronzemedalje. 
Sommercamp Siden 2018 har der ikke været et sommerferietilbud for de danske ungdomsroere, men det er slut nu. I uge 30 inviterer DFfR og Vordingborg Ro- og Kajakklub til sommercamp for ungdomsroere i alderen 13-18 år. I alt 24 roere fra forskellige 
danske roklubber, tager rejsen til Sydsjælland for at deltage i en uge med fokus på at lave nye relationer og ro i inrigger, outrigger          og coastal. AUGUST Farvel til Finn OL er slut, og i kølvandet offentliggøres det, at Finn Trærup-Hansen pr. 30. 
september stopper som Sportschef i Danmarks Rocenter. Finn har siden september 2017 siddet i chef-stolen, men stopper nu for at bruge mere tid sammen med familien, efter mange år i elitesport. Jagten på en ny sportschef til DRC igangsættes. 
CLDJ Otte danske juniorroere rejser til Østrig for at deltage i Coupe de la Jeunesse. Særligt for Casper Girke Christensen (DSR) er mesterskaberne en succes. På mesterskabernes førstedag ror han en sølvmedalje hjem i JM1x, på 2000m distancen, 
mens han om søndagen sætter sig solidt på tredjepladsen og dermed bronzemedaljen. Junior VM Der er junior VM i Plovdiv, og vi har 12 danske roere med for at deltage i mesterskaberne. Det er hårdt, for der er varmt i Plovdiv. Det er blandede resultater 
roerne kommer hjem med, men forhåbentlig masser af erfaring. Særligt JM1x og JM4- viser den helt rigtige indgang til mesterskaberne - de lader sig motivere af sulten efter at vinde, fremfor frygten for at tabe eller fejle. HGF + ny formand Efter et par 
corona-relaterede udskydelser, er det nu endelig blevet tid til årets Hovedgeneralforsamling. Det er en lang dag på Comwell i Middelfart. En bevæget Henning Bay Nielsen takker af som formand, efter 10 år på posten. Der er kampvalg til posten som ny 
formand, men Conny Sørensen (Skjold) løber med sejren, og kan dermed kalde sig for DFfRs nye formand. SEPTEMBER DM Coastal Forholdene på Saksild Strand er perfekte for både roere, trænere og tilskuere, der bydes velkommen af viceborgmester 
for Odder Kommune Lone Jakobi. Med hele 69 roere fordelt på 51 hold er DM en kæmpe succes, hvor frivillige fra Odder Roklub sætter standarden for, hvordan kommende DM i Coastal kan eksekveres. U23 EM I Polen er der U23 EM, og Danmark har 
sendt 11 roere afsted for at deltage i mesterskaberne. Særligt i BM2- og i BLM1x går det godt. Magnus Rathenborg og Magnus Valbirk (Holstebro) ror sig i A-finalen og tager en femteplads med hjem. Rasmus Lind (Sorø) har sin sag for i BLM1x, også 
han kan omsætte sin deltagelse til en A-finale og en femteplads. DM kortbane D. 18. september er der helt fra tidlig morgen, frem til først på aftenen, livlig aktivitet på Sorø sø. Humøret er høj, solen skinner og spændende løb er der masser af. Kortbane 
DM er stort set hele paletten af dansk roning. Nina Hollensen (Aarhus) tager sejren i W1x, mens Holstebros stærke M8+ lukker med en sejr i dagens sidste løb. Baltic Cup Der er fuldt hold til årets Baltic Cup, som er for de yngste landsholdsroere, 
U18-roerne. Selvom der er nogle lande, der ikke deltager i mesterskaberne, på grund af corona, får de danske roere alligevel god mulighed for debut på den internationale kaproningsbane. Særligt Frida Werner Foldager (Roskilde) gør det godt. Hun 
vinder guld på 2000m og bronze på 500m. OKTOBER Coastal VM Danmark er repræsenteret med i alt 16 roere til Coastal VM, der foregår i fantastiske omgivelser i havnebyen Oeiras, Portugal. VM bærer præg af store bølger og skiftende vejrforhold, 
der giver udfordringer. Men den danske delegation ror sig i fire A-finaler, der kulminerer med en VM-sølvmedalje til Anna Calina Schanze og Mette Dyrlund Petersen (DSR) i WC2x. Skole OL-Outdoor I samarbejde med Skole OL, Dansk Atletik og Dansk 
Orienterings-Forbund, afvikler DFfR et pilotprojekt med Skole OL outdoor. Det bliver til to stævner, i Bagsværd og Silkeborg. Begge steder er alle tre forbund med, og eleverne skal igennem tre discipliner. Udover roning på vand, prøver de også kræfter 
med stafetløb og orientering på mountainbike. Junior EM To dage med international kaproning er på programmet for de 14 danske U19-roere, der rejser til Tyskland for at deltage i Junior EM. Det er sidste mesterskab for 2021, hvor vi skal følge et 
ungdomslandshold på de internationale robaner. I JW2x og JM4- bliver det til A-finalepladser og hhv. en sjette- og en femteplads ved mesterskaberne. Førstehjælp En stor donation fra TrygFonden gør det muligt for DFfR og Dansk Kano og Kajak Forbund, 
at udbyde gratis førstehjælpskurser til medlemmerne i de to forbund. Kurserne placeres jævnt fordelt over hele Danmark, og der vil være plads til 16 deltagere på hvert kursus. NOVEMBER Japansk ambassadør på besøg i Bagsværd En helt almindelig 
mandag får Dansk Forening for Rosport besøg af den japanske ambassadør i Danmark Manabu Miyagawa. Besøget sker på baggrund af, at vi har haft atleter i Japan, i forbindelse med OL i Tokyo. Ved besøget får ambassadøren en rundvisning og 
mulighed for at se DFfRs faciliteter. Udvalgsseminar I Dalum bliver der drøftet strategi og planer for fremtiden. Hovedbestyrelsen har indbudt DFfRs udvalg og medlemmerne, til en weekend med fokus på bl.a. det. Formålet er også, at blive klogere på de 
forskellige udvalg, deres arbejdsområder, kommissorier og snitflader – både udvalg i mellem men også mellem udvalgene og sekretariatet. Samtidig er der også tid til at snakke om det nuværende samspil og hvordan det skal se ud fremadrettet. Award 
Night i KR For første gang rykker Award Night til en ny lokation. Københavns Roklub er i år vært, for DFfRs fejring af roåret. Det mærkes tydeligt, at glæden for at samles er stor, oven på to år med restriktioner. Stemningen i KRs flotte lokaler er fantastisk. 
Der bliver uddelt priser og fejret årets resultater, og H.K.H. Prinsesse Benedikte er naturligvis med som æresgæst. Titlen Årets Unge Kaproer går i år til August Wisholm fra Hadsund. DECEMBER Velkommen Thor Vi siger velkommen til det nye ansigt 
der fremadrettet skal sidde i chefstolen i Danmarks Rocenter. Thor Juul Kristensen, som har siddet på Guldfireren, og har stor erfaring med eliteroning, indtager titlen og kontoret pr. 1. december 2021. Thor er uddannet Cand.scient. i biologi og kommer 
fra en stilling som lektor på Nyborg Gymnasium. Med både OL- og VM-guld i bagagen, er det en kompetent mand, der sætter sig for bordenden i DRC, og som skal være med til at sætte retningen mod Paris 2024. Danske dommere skal ud i verden 
Det er ingen hemmelighed, at vi har masser af rigtig dygtige banedommere i dansk roning. I slutningen af december offentliggøres det, at intet mindre end seks events i 2022 vil have danske banedommere med, bl.a. ved både Junior- og Senior EM 2022. 
Der mangler endnu at blive udtaget dommere til Coupe de la Jeunesse og Baltic Cup, så formentlig vil antallet vokse, derudover vil der også kunne findes danske dommere ved en række andre internationale stævner det kommende år.                 

Forord
Når vi ser på 2021 ser vi tilbage et år, hvor kreativiteten har blomstret, for at vi kan dyrke vores rosport i en tid med fortsat pandemi. 
Ergometerroning udendørs på bådpladser, træning i vinterkulden udendørs på måtter, endnu mere gang i eRoning og eKaproning med virtuelle 
mesterskaber og online træning. 
Fra standerhejsning til standerstrygning har det være muligt at komme på vandet med visse restriktioner, og der er blever roet rigtig mange 
kilometer rundt omkring i Danmark. Vores DM’er og langdistancekaproninger har også kunne gennemføres ligesom EM’erne og VM for U19 og 
U23, der var lagt i Europa.  OL i Tokyo skubbet fra 2020 til 2021 blev gennemført alene med tilskuere gennem TV, og Danmark der tog bronze i 
herretoer, M2-. 

Og så startede 2021 med, at vi fik ikke én men hele to roere i Sportens Hall of Fame - Rasmus Quist og Mads Rasmussen.

Tak til alle roere for udholdenhed og et fantastisk 2021! 

DE FEM SPOR I STRATEGIAFTALEN MED DIF
Spor 1, Udvikling: fokus på nye roformer, inkl. eRoning, eKaproning og coastalroning. Målet er at tiltrække 
unge (12-25 år) og voksne (25- 59 år) medlemmer, samt at arbejde med fastholdelse af eksisterende medlemmer.  

Spor 2, Bredderoning: fokus på etablering af aktiviteter og oplevelser for medlemmer fra 25 år. 
Målet er fortsat at kunne tilbyde eks. MastersCamp, ferielangture og kaproning. 

Spor 3, Talentrekruttering: fokus på at sikre sammenhæng mellem bredde og elite, og arbejde for at 
udvikle kaproningsmiljøer, så flere klubber får kompetencerne til at udvikle roere til landsholdet.  

Spor 4, Organisation: fokus på at udvikle DFfRs organisation, herunder arbejdet med ny 
strategi for forbundet. Målet er også at kunne understøtte det internationale arbejde 
inkl. dommernes virke. 
Spor 5, Miljø og faciliter: Fælles spor med Dansk Sejlunion og Dansk Kano og Kajak 
Forbund, for at sikre bedre faciliteter, adgang til vand, godt vandmiljø og 
interessevaretagelse overfor myndigheder. 

Fra 2022-2025 er der indgået en 
strategiaftale med DIF, som giver mulighed for, 

at vi fortsat kan udvikle roning på et økonomisk 
og fagligt solidt grundlag. Aftalen er delt op i 

fem spor, der rummer plads til kendte opgaver, 
men også har fokus på nye initiativer som 

eRoning og øget fokus på coastal. Der er også 
blevet plads til et fortsat fælles samarbejde på 

facilitets- og miljøområdet med Dansk Kano og 
Kajak Forbund og nu også Dansk Sejlunion.

STRATEGI 2022 - 2025

   
      



Organiseringen i DFfR

Christians Ø
 Roklub

NetværkEb
el

to
ft 

Ro
- o

g 
Ka

ja
kk

lu
b

Fr
ed

er
ik

sh
av

n 
Ro

kl
ub

Fu
r B

åd
el

au
g

Gj
øl

 R
o-

 o
g 

Ka
ja

kk
lu

b

Gr
en

aa
 R

ok
lu

b

H
ad

su
nd

 R
ok

lu
b

H
al

s R
o-

 o
g 

Ka
ja

kk
lu

b

H
er

ni
ng

 R
ok

lu
b

H
ob

ro
 R

ok
lu

b

H
ol

st
eb

ro
 R

ok
lu

b

H
va

lp
su

nd
 R

ok
lu

b

Le
m

vi
g 

Ro
kl

ub

Læ
sø

 R
ok

lu
b

Lø
gs

tø
r R

ok
lu

b

N
ib

e 
Ro

kl
ub

N
yk

øb
in

g 
M

or
s

Ra
nd

er
s 

Ro
kl

ub
Ro

kl
ub

be
n 

Æ
gi

r
Sk

iv
e 

Ro
kl

ub
St

ru
er

 R
ok

lu
b

Sæ
by

 R
o-

 o
g 

Ka
ja

kk
lu

b
Th

ist
ed

 R
o-

 o
g 

Ka
ja

kk
lu

b

Ve
st

er
vi

g 
Ro

kl
ub

Vi
bo

rg
 R

o-
 o

g 
Ka

ja
kk

lu
b

Aa
lb

or
g 

Da
m

e 
Ro

kl
ub

Aa
lb

or
g 

Ro
kl

ub

Nordjysk ronetværk

Eg
å R

os
po

rt
Odder

 R
ok

lu
b

Riss
ko

v R
oklu

b

Roklu
bben A

RA

Ry Roklub
Samsø

 Roklub

Silk
eborg Roklub

Skanderborg Roklub

Solbjerg Søsport

Tange Roklub

Aarhus Roklub

Aarhus Studenter RoklubØstjysk

ronetværk

Esbjerg Roklub

Fanø Roklub

Fredericia Dame-Roklub

Fredericia Roklub

Grindsted Roklub 

Horsens Roklub

Jels Roklub

Juelsminde Roklub

Kolding Dame Roklub

Kolding Roklub 

Middelfart Roklub

Ribe Roklub

Roklubben Lillebælt

Strib Ro- og Kajakklub 
Varde Roklub

Vejle Roklub

Ronet Syd

Augustenborg Roklub 

Flensborg Roklub 
Graasten Roklub

Haderslev Roklub 

Høruphav Roklub 

Kollund Roklub 

Nordborg Roklub 

Slesvig Roklub 

Sønderborg Roklub 

Tønder Roklub 

Aabenraa Ro- og Kajakklub

Apenrader Ruderverein

DR GravensteinDR HaderslebenDR Norderharder

DR Germania Sonderburg

Synnejysk
ronetvæ

rk

Strib Ro og kajakklub

Føns Søsportsklub

Faaborg RoklubRudkøbing Roklub
N

yborg Roklub

Svendborg Roklub

Assens Roklub

Bogense Ro og Kajakklub

M
arstal Roklub

Kertem
inde Roklub

M
iddelfart Roklub

M
unkebo Sejl- og Roklub

O
dense Roklub

Am
ager Ro- og Kajakklub

Roklubben SAS Bagsvæ
rd Roklub

H
vidovre Roklub 

Roklubben Skjold

B&
W

 Roklub

Lyngby D
am

e Roklub 

Roklubben Øresund  

Lyngby Roklub 

Rønne Roklub 

D
FD

S Roklub   

Københavns Roklub 

Skovshoved Roklub 

Roklubben Ge�on 

Øresunds Ældreroere 

Roforeningen KVIK

D
ragør Roklub 

Roklubben Furesø

D
anske Studenters Roklub 

H
ellerup D

am
e Roklub  

Bådlauget halvtolv  

H
ellerup Roklub 

Tolo Roklub

Ronetværk

Fyn

Ronetværk København
Birkerød Ro- og Kajakklub

Gilleleje Ro og Kajakklub 

Nivå Roklub 

Fredensborg Roklub 

Frederiksværk Ro- og Kajak

Helsingør Roklub 

Rungsted Roklub 

Frederikssund Roklub 

Hundested Roklub Holte Roklub 

Humlebæk Roklub 

Skovshoved Roklub

Ro
ne

tv
æ

rk

Nor
ds

jæ
lla

nd
Holbæk Roklub 

Kalundborg Roklub Korsør Roklub Lindenborg Roklub 
Nykøbing Sj. Roklub 

Ringsted Roklub 
Roskilde Roklub 

Røsnæs Roklub
Skælskør Roklub 

Sorø Roklub 
Tissø Roklub

Ro
ne

tv
æ

rk
Ve

st
sjæ

lla
nd

Ronetværk

Sydhavsø
ern

eBandholm
 Roklub 

Marib
o Roklub 

Nakskov Roklub 

NS Roklub 

Nykø
bing F. 

Roklub 

Nys
te

d Roklu
b 

Sa
xk

jø
bin

g Roklu
b 

St
ubbek

øb
in

g R
ok

lu
b

Sikkerhedsudvalg

Træ
ner-

uddannelses
udvalg

Styrm
ands-

uddannelses

udvalg

Kapronings
udvalg

(KU
)

Langdistance-

kapronings

udvalg

(LDKU)

Dommer

udvalg

Coas
ta

l
udva

lg

La
ng

tu
rs

ud
va

lg

M
iljø

- o
g p

lan

udva
lg

Ordens- og amatør udvalg

HB

Udvalg
Ishøj Roklub

Greve Roklub

Køge Roklub

Næstved Roklub

Præstø Roklub

Roklubben Viking

Rødvig Roklub

Roklubben Stevns
Stege Roklub
Vordingborg Ro- og Kajak

Ro
ne

tv
æ

rk
Sy

dø
st

sj
æ

lla
nd

Th
or

sm
in

de
 C

oa
st

al
 R

ok
lu

b

DFfRs Sekretariat

Danmarks RoCenter

Klubber



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

Sportens Hall of Fame
2021 starter stærkt. Mads Rasmussen og 
Ramus Quist afsløres som de nye navne,           
der optages i Sportens Hall of Fame, ved DR 
Sportens fornemme prisuddelings-show 
”Sport 2020”, her præsenteres Mads og 
Rasmus som medlem nr. 36 og 37.

De to tidligere letvægtsroere slutter sig til 
deres letvægtskollega Eskild Ebbesen, som 
blev optaget i det fornemme selskab i 2017. 
Dermed er Mads og Rasmus også 
rosportens nummer to og tre i Sportens Hall 
of Fame, der har eksisteret siden 1992.  

Ny udstationeret båd
I mere end 80 år – fra begyndelsen af den 
tyske besættelse i 1940 – har DFfR haft et 
varierende antal både til udlejning til danske 
roere, der gerne vil opleve nye områder i 
Danmark på en rotur. 

Nu kommer der udskiftning i Skive Roklub, 
hvor der til april lander en helt ny 
udstationeret båd, direkte fra Agerbirks 
Bådebyggeri i Vejle. Senere på året afsløres 
det, at den nye båd får navnet Jenle.  

Lancering af eRoning
Nu tager esport for alvor fart – også i roning. 
Ved de virtuelle Danmarksmesterskaber i 
ergometerroning lancerer DFfR eRoning. 
Har du adgang til et ergometer, kan du nu du 
træne med en instruktør præcis når det passer 
dig, gennem eRoning.dk. Med nye 
programmer hver uge i vinterhalvåret, er der 
grundlag for at få kørt nogle 
ergometerkilometer hjem. Prisen er 30,-/md. 
for enkeltpersoner.
Klubber kan også være med. Dermed bliver 
det nemmere at udbyde motionstilbud, uden 
at skulle finde nye instruktører. 



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

Webinarer med sekretariatet  
I februar kæmper vi stadig en brav kamp mod 
coronasmitten. Derfor planlægger sekretariatet en række 
online webinarer, med forskellige emner. På den måde 
kan medlemmerne i de danske roklubber sidde 
derhjemme, og få ny viden. 

Der er både webinarer om online styrketræning, 
fastholdelse af ungdomsroere, præsentation af eRoning 
og mange andre emner. 
Alle webinarer foregår gennem Teams og er faciliteret af 
sekretariatets medarbejdere, som holder webinarer 
inden for deres respektive arbejdsområder.

Online kurser
Corona og det aktuelle forsamlingsforbud er også hård 
ved DFfRs kursusvirksomhed. Men kursusansvarlig Ole 
Søgaard har tænkt kreativt og derfor er Klubtræner 
Modul A rykket online. 

I den online udgave af kurset, fordeles lektionerne på tre 
undervisningsgange over 3 uger, så kursusdeltagerne 
har mulighed for at arbejde med teorien i praksis mellem 
hver lektion.

Det skal vise sig om online kurser bliver den nye vej at gå, 
eller om den fysiske tilstedeværelse af undervisere og 
kursister er uundværlig. 



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

Open Nordic Indoor 
Rowing Championships
For første gang nogensinde skal der afvikles 
Open Nordic Indoor mesterskaber – virtuelt. 
Der er mange ender som skal nå sammen, 
når roere fra 18 forskellige lande og næsten 
600 startende sæder, skal deltage i det 
samme mesterskab. Afviklingen af 
mesterskaberne går godt. Rigtig mange 
følger livestreamen på Facebook, hvor Paul 
Castle, der normalt speaker til internationale 
regattaer i Luzern, og tidligere Guldfirerroer 
Thor Juul Kristensen, som speakere, leder 
seerne igennem dagens løb. 
  

DFfR nomineret til 
Årets Specialforbund

Selvom eRoning stadig er et nyt koncept 
inden for rosporten, går det ikke ubemærket 
hen, at esport har fundet vej til rosporten. 

Sammen med Danmarks Ishockey Union og 
Dansk Tennis Forbund er Dansk Forening for 
Rosport nomineret til Årets Specialforbund 
2021, af Danmarks Idrætsforbund.  
Og det er nemlig lige præcis for eRoning, 
DFfR får den fine nominering, som resulterer i 
en andenplads. 
 

Kørekort til sikker roning
på vand

Danmark åbner langsomt op igen og vores 
hverdag er på vej tilbage. DFfR starter et nyt 
initiativ op, med det formål at hjælpe danske 
roklubber med et skræddersyet 
frigivelsesforløb for nye roere. 

Det skal medvirke til at løfte roklubber, efter 
den lange nedlukning. Materialet til instruktører 
bliver givet ud til de tilmeldte klubber, der 
sammen følger tidsplanen for roskolen. I alt 
varer forløbet fem uger.   



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

JANUAR Sportens Hall of Fame 2021 starter stærkt. Mads Rasmussen og Ramus Quist afsløres som de nye navne, der optages i Sportens Hall of Fame, ved DR Sportens fornemme prisuddelings-show ”Sport 2020”, her præsenteres Mads og Rasmus 
som medlem nr. 36 og 37. De to tidligere letvægtsroere slutter sig til deres letvægtskollega Eskild Ebbesen, som blev optaget i det fornemme selskab i 2017. Dermed er Mads og Rasmus også rosportens nummer to og tre i Sportens Hall of Fame, der 
har eksisteret siden 1992. Lancering af eRoning Nu tager esport for alvor fart – også i roning. Ved de virtuelle Danmarksmesterskaber i ergometerroning lancerer DFfR eRoning. Har du adgang til et ergometer, kan du nu du træne med en instruktør præcis 
når det passer dig, gennem eRoning.dk. Med nye programmer hver uge i vint erhalvåret, er der grundlag for at få kørt nogle ergometerkilometer hjem. Prisen er 30,-/md. for enkeltpersoner. Klubber kan også være med. Dermed bliver det nemmere at 
udbyde motionstilbud, uden at skulle finde nye instruktører. Ny udstationeret båd mere end 80 år – fra begyndelsen af den tyske besættelse i 1940 – har DFfR haft et varierende antal både til udlejning til danske roere, der gerne vil opleve nye områder i 
Danmark på en rotur. Nu kommer der udskiftning i Skive Roklub, hvor der til april lander en helt ny udstationeret båd, direkte fra Agerbirks Bådebyggeri i Vejle. Senere på året afsløres det, at den nye båd får navnet Jenle. FEBRUAR Webinarer med 
sekretariatet I februar kæmper vi stadig en brav kamp mod coronasmitten. Derfor planlægger sekretariatet en række online webinarer, med forskellige emner. På den måde kan medlemmerne i de danske roklubber sidde derhjemme, og få ny viden. Der 
er både webinarer om online styrketræning, fastholdelse af ungdomsroere, præsentation af eRoning og mange andre emner. Alle webinarer foregår gennem Teams og er faciliteret af sekretariatets medarbejdere, som holder webinarer inden for deres 
respektive arbejdsområder. Online kurser Corona og det aktuelle forsamlingsforbud er også hård ved DFfRs kursusvirksomhed. Men kursusansvarlig Ole Søgaard har tænkt kreativt og derfor er Klubtræner Modul A rykket online. I den online udgave af 
kurset, fordeles lektionerne på tre undervisningsgange over 3 uger, så kursusdeltagerne har mulighed for at arbejde med teorien i praksis mellem hver lektion.Det skal vise sig om online kurser bliver den nye vej at gå, eller om den fysiske tilstedeværelse 
af undervisere og kursister er uundværlig. MARTS Open Nordic Indoor Rowing Championships For første gang nogensinde skal der afvikles Open Nordic Indoor mesterskaber – virtuelt. Der er mange ender som skal nå sammen, når roere fra 18 forskellige 
lande og næsten 600 startende sæder, skal deltage i det samme mesterskab. Afviklingen af mesterskaberne går godt. Rigtig mange følger livestreamen på Facebook, hvor Paul Castle, der normalt speaker til internationale regattaer i Luzern, og tidligere 
Guldfirerroer Thor Juul Kristensen, som speakere, leder seerne igennem dagens løb. Kørekort til sikker roning på vand Danmark åbner langsomt op igen og vores hverdag er på vej tilbage. DFfR starter et nyt initiativ op, med det formål at hjælpe danske 
roklubber med et skræddersyet frigivelsesforløb for nye roere. Det skal medvirke til at løfte roklubber, efter den lange nedlukning. Materialet til instruktører bliver givet ud til de tilmeldte klubber, der sammen følger tidsplanen for roskolen. I alt varer forløbet 
fem uger. DFfR nomineret til Årets Specialforbund Selvom eRoning stadig er et nyt koncept inden for rosporten, går det ikke ubemærket hen, at esport har fundet vej til rosporten. Sammen med Danmarks Ishockey Union og Dansk Tennis Forbund er 
Dansk Forening for Rosport nomineret til Årets Specialforbund 2021, af Danmarks Idrætsforbund. Og det er nemlig lige præcis for eRoning, DFfR får den fine nominering, som resulterer i en andenplads. APRIL EM 2021 Årets første internationale stævne, 
med dansk deltagelse, er Senior EM i Varese. Danmark stiller til start med 14 roere. Mesterskaberne skal give en indikation af, hvor W4- og M1x ligger henne forud for OL. Samt hvordan de resterende mandskaber står, inden OL-kvalifikationen senere 
på året. Det bliver ikke helt det EM som Danmark havde drømt om, men Sverri S. Nielsen (DSR) sætter et fint punktum, ved at vinde sølv i M1x. Ny konstellation i W2- Der bliver rykket rundt på de tunge damer forud for OL-kvalifikationsregattaen. 
Besætningen i W4-, som allerede er kvalificeret til OL, bliver skiftet. Lærke Berg Rasmussen (DSR) som indtil nu har siddet i W4-, rykker over i W2- sammen med Fie Udby (KVIK), der siger farvel til singlesculleren. Opgaven er nu at få fysik, teknik og 
erfaring til at matche sammen i båden. Begge piger har en stålfast tro på, at det er muligt at få fasttømret samarbejdet på rekordtid før OL-kvalifikationen. Langturspas En idé der har været på tegnebrættet i mange år er nu endelig blevet til virkelighed. 
DFfR kan endelig, i samarbejde med Langtursudvalget, lancere Langturspas. Turroernes nye værktøj til at finde inspiration til næste langtur i, og samtidig et konkret overblik over, hvor forbundets udstationerede både er placeret. Her kan du både læse 
om faciliteterne i området og se bud på mulige ruter – formålet er at gøre det endnu nemmere at arrangere en langtur for danske roere. MAJ OL-kval Lucerne danner rammen om den sidste og afgørende OL-kvalifikationsregatta. Danmark stiller til start 
med fire mandskaber, LW2x, W2-, LM2x og M2-. De to lette dobbeltscullere har det svært og hverken Mathilde Persson og Marie Mørch (begge Bagsværd) eller Emil Espensen (DSR) og Oliver Petersen (Bagsværd) kommer igennem nåleøjet. Anderledes 
ser det ud i 2-, her tager både Fie Udby (KVIK) og Lærke Berg Rasmussen (DSR), samt Joachim Sutton (Roskilde) og Frederic Vystavel (KR) en OL-billet. World Cup II Vi bliver i Lucerne, hvor M1x og W4- skal afprøve formen forud for OL, ved årets anden 
World Cup. I W4- er konstellationen stadig forholdsvis ny, og består af Trine Dahl Pedersen (Holstebro), Frida Sanggaard Nielsen, Ida Gørtz Jacobsen (begge Bagsværd) og Christina Juhl Johansen (DSR), og deres deltagelse omsætter de til en sjetteplads. 
I M1x er Sverri S. Nielsen med for at prøve formen af, mod den norske og tyske konkurrent. Det resulterer i endnu en sølvmedalje til samlingen. Beach Sprint i Stevns Roklubben Stevns lægger farvand til en dag i coastalroningens tegn, og 20 
ungdomsroere er taget til den sydsjællandske roklub for at være med.Der er teori og praktiske øvelser på formiddagens program og konkurrence om eftermiddagen.Der bliver øvet i rosportens nyeste disciplin Beach Sprint, der er med start og slut i løb 
på stranden, og som roes i coastalbåde. JUNI World Cup III Årets sidste World Cup finder sted i italienske Sabaudia, og Danmark stiller med et stort hold på 12 roere, hvoriblandt der også er roere, vi ikke tidligere har set meget til på Senior A-niveau. 
Både i W4- og i M1x bliver deltagelsen omsat til sølvmedaljer, mens W2- kommer hjem med en guldmedalje. Også de resterende mandskaber klarer sig godt ved mesterskaberne. MastersCamp I Ringsted samles mastersroere fra hele Danmark. For at 
træne sammen og få kvalificeret feedback på deres teknik i bådene, fra trænerne i motorbåde.Under forløbet bliver roholdene filmet individuelt, sådan at de bagefter kan se og genhøre trænernes kommentarer. Tiden mellem træningssektionerne bruger 
roerne på bl.a. at udveksle oplevelser, samt debattere den vejledning de fik af trænerne på vandet til at forbedre sig            . Nyt coastalcenter Nu satses der for alvor på coastalroning. Kolding Roklub skal der etableres et coastalcenter, det er resultatet 
af et samarbejde mellem roklubben, Kolding Kommune, Trekantområdet Danmark og DFfR. Centeret skal være med til at udvikle rosporten i Kolding og bidrage til at sætte Kolding Fjord, udviklingen af havnen samt de grønne områder på Danmarkskortet. 
JULI U23 VM Vi sender 18 U23-roere til Račice for at deltage i årets U23 VM. De danske roere fordeler sig i både C-, B-, og en enkelt A-finale ved mesterskaberne. Bastian Secher (Roskilde), som kort forinden roede World Cup mod nogle af de helt store 
navne, sætter punktum for mesterskaberne med en dansk bronzemedalje i BM1x. OL2020 Vi har måttet vente et helt år, men nu er det endelig nu. Vi skal følge vores roere ved OL i Tokyo. På grund af tidsforskellen, må man stå op om natten, hvis man 
vil følge med live. Men det er ingen dans på roser, og vejret er ikke med roerne, så løbene bliver rykket og udskudt og vandet er svært.                OL-bronze i M2- Ro-Danmark holder vejret da Joachim Sutton (Roskilde) og Frederic Vystavel (KR) ror deres 
A-finale i M2-. Rigtig mange har haft svært ved at styre det urolige vand i Tokyo, men Joachim og Frederic viser fantastisk mental styrke og teknisk kunnen til at holde et stabilt tempo i svære betingelser. Og det får de omsat til en bronzemedalje. 
Sommercamp Siden 2018 har der ikke været et sommerferietilbud for de danske ungdomsroere, men det er slut nu. I uge 30 inviterer DFfR og Vordingborg Ro- og Kajakklub til sommercamp for ungdomsroere i alderen 13-18 år. I alt 24 roere fra forskellige 
danske roklubber, tager rejsen til Sydsjælland for at deltage i en uge med fokus på at lave nye relationer og ro i inrigger, outrigger          og coastal. AUGUST Farvel til Finn OL er slut, og i kølvandet offentliggøres det, at Finn Trærup-Hansen pr. 30. 
september stopper som Sportschef i Danmarks Rocenter. Finn har siden september 2017 siddet i chef-stolen, men stopper nu for at bruge mere tid sammen med familien, efter mange år i elitesport. Jagten på en ny sportschef til DRC igangsættes. 
CLDJ Otte danske juniorroere rejser til Østrig for at deltage i Coupe de la Jeunesse. Særligt for Casper Girke Christensen (DSR) er mesterskaberne en succes. På mesterskabernes førstedag ror han en sølvmedalje hjem i JM1x, på 2000m distancen, 
mens han om søndagen sætter sig solidt på tredjepladsen og dermed bronzemedaljen. Junior VM Der er junior VM i Plovdiv, og vi har 12 danske roere med for at deltage i mesterskaberne. Det er hårdt, for der er varmt i Plovdiv. Det er blandede resultater 
roerne kommer hjem med, men forhåbentlig masser af erfaring. Særligt JM1x og JM4- viser den helt rigtige indgang til mesterskaberne - de lader sig motivere af sulten efter at vinde, fremfor frygten for at tabe eller fejle. HGF + ny formand Efter et par 
corona-relaterede udskydelser, er det nu endelig blevet tid til årets Hovedgeneralforsamling. Det er en lang dag på Comwell i Middelfart. En bevæget Henning Bay Nielsen takker af som formand, efter 10 år på posten. Der er kampvalg til posten som ny 
formand, men Conny Sørensen (Skjold) løber med sejren, og kan dermed kalde sig for DFfRs nye formand. SEPTEMBER DM Coastal Forholdene på Saksild Strand er perfekte for både roere, trænere og tilskuere, der bydes velkommen af viceborgmester 
for Odder Kommune Lone Jakobi. Med hele 69 roere fordelt på 51 hold er DM en kæmpe succes, hvor frivillige fra Odder Roklub sætter standarden for, hvordan kommende DM i Coastal kan eksekveres. U23 EM I Polen er der U23 EM, og Danmark har 
sendt 11 roere afsted for at deltage i mesterskaberne. Særligt i BM2- og i BLM1x går det godt. Magnus Rathenborg og Magnus Valbirk (Holstebro) ror sig i A-finalen og tager en femteplads med hjem. Rasmus Lind (Sorø) har sin sag for i BLM1x, også 
han kan omsætte sin deltagelse til en A-finale og en femteplads. DM kortbane D. 18. september er der helt fra tidlig morgen, frem til først på aftenen, livlig aktivitet på Sorø sø. Humøret er høj, solen skinner og spændende løb er der masser af. Kortbane 
DM er stort set hele paletten af dansk roning. Nina Hollensen (Aarhus) tager sejren i W1x, mens Holstebros stærke M8+ lukker med en sejr i dagens sidste løb. Baltic Cup Der er fuldt hold til årets Baltic Cup, som er for de yngste landsholdsroere, 
U18-roerne. Selvom der er nogle lande, der ikke deltager i mesterskaberne, på grund af corona, får de danske roere alligevel god mulighed for debut på den internationale kaproningsbane. Særligt Frida Werner Foldager (Roskilde) gør det godt. Hun 
vinder guld på 2000m og bronze på 500m. OKTOBER Coastal VM Danmark er repræsenteret med i alt 16 roere til Coastal VM, der foregår i fantastiske omgivelser i havnebyen Oeiras, Portugal. VM bærer præg af store bølger og skiftende vejrforhold, 
der giver udfordringer. Men den danske delegation ror sig i fire A-finaler, der kulminerer med en VM-sølvmedalje til Anna Calina Schanze og Mette Dyrlund Petersen (DSR) i WC2x. Skole OL-Outdoor I samarbejde med Skole OL, Dansk Atletik og Dansk 
Orienterings-Forbund, afvikler DFfR et pilotprojekt med Skole OL outdoor. Det bliver til to stævner, i Bagsværd og Silkeborg. Begge steder er alle tre forbund med, og eleverne skal igennem tre discipliner. Udover roning på vand, prøver de også kræfter 
med stafetløb og orientering på mountainbike. Junior EM To dage med international kaproning er på programmet for de 14 danske U19-roere, der rejser til Tyskland for at deltage i Junior EM. Det er sidste mesterskab for 2021, hvor vi skal følge et 
ungdomslandshold på de internationale robaner. I JW2x og JM4- bliver det til A-finalepladser og hhv. en sjette- og en femteplads ved mesterskaberne. Førstehjælp En stor donation fra TrygFonden gør det muligt for DFfR og Dansk Kano og Kajak Forbund, 
at udbyde gratis førstehjælpskurser til medlemmerne i de to forbund. Kurserne placeres jævnt fordelt over hele Danmark, og der vil være plads til 16 deltagere på hvert kursus. NOVEMBER Japansk ambassadør på besøg i Bagsværd En helt almindelig 
mandag får Dansk Forening for Rosport besøg af den japanske ambassadør i Danmark Manabu Miyagawa. Besøget sker på baggrund af, at vi har haft atleter i Japan, i forbindelse med OL i Tokyo. Ved besøget får ambassadøren en rundvisning og 
mulighed for at se DFfRs faciliteter. Udvalgsseminar I Dalum bliver der drøftet strategi og planer for fremtiden. Hovedbestyrelsen har indbudt DFfRs udvalg og medlemmerne, til en weekend med fokus på bl.a. det. Formålet er også, at blive klogere på de 
forskellige udvalg, deres arbejdsområder, kommissorier og snitflader – både udvalg i mellem men også mellem udvalgene og sekretariatet. Samtidig er der også tid til at snakke om det nuværende samspil og hvordan det skal se ud fremadrettet. Award 
Night i KR For første gang rykker Award Night til en ny lokation. Københavns Roklub er i år vært, for DFfRs fejring af roåret. Det mærkes tydeligt, at glæden for at samles er stor, oven på to år med restriktioner. Stemningen i KRs flotte lokaler er fantastisk. 
Der bliver uddelt priser og fejret årets resultater, og H.K.H. Prinsesse Benedikte er naturligvis med som æresgæst. Titlen Årets Unge Kaproer går i år til August Wisholm fra Hadsund. DECEMBER Velkommen Thor Vi siger velkommen til det nye ansigt 
der fremadrettet skal sidde i chefstolen i Danmarks Rocenter. Thor Juul Kristensen, som har siddet på Guldfireren, og har stor erfaring med eliteroning, indtager titlen og kontoret pr. 1. december 2021. Thor er uddannet Cand.scient. i biologi og kommer 
fra en stilling som lektor på Nyborg Gymnasium. Med både OL- og VM-guld i bagagen, er det en kompetent mand, der sætter sig for bordenden i DRC, og som skal være med til at sætte retningen mod Paris 2024. Danske dommere skal ud i verden 
Det er ingen hemmelighed, at vi har masser af rigtig dygtige banedommere i dansk roning. I slutningen af december offentliggøres det, at intet mindre end seks events i 2022 vil have danske banedommere med, bl.a. ved både Junior- og Senior EM 2022. 
Der mangler endnu at blive udtaget dommere til Coupe de la Jeunesse og Baltic Cup, så formentlig vil antallet vokse, derudover vil der også kunne findes danske dommere ved en række andre internationale stævner det kommende år.                 

EM 2021
Årets første internationale stævne, med 
dansk deltagelse, er Senior EM i Varese. 
Danmark stiller til start med 14 roere.

Mesterskaberne skal give en indikation af, 
hvor W4- og M1x ligger henne forud for OL.
Samt hvordan de resterende mandskaber 
står, inden OL-kvalifikationen senere på året. 
Det bliver ikke helt det EM som Danmark 
havde drømt om, men Sverri S. Nielsen (DSR) 
sætter et fint punktum, ved at vinde sølv i 
M1x. 
 

Langturspas

En idé der har været på tegnebrættet i mange 
år er nu endelig blevet til virkelighed. DFfR 
kan endelig, i samarbejde med 
Langtursudvalget, lancere Langturspas. 
Turroernes nye værktøj til at finde inspiration 
til næste langtur i, og samtidig et konkret 
overblik over, hvor forbundets udstationerede 
både er placeret. 
Her kan du både læse om faciliteterne i 
området og se bud på mulige ruter – formålet 
er at gøre det endnu nemmere at arrangere 
en langtur for danske roere. 

Ny konstellation i W2-
Der bliver rykket rundt på de tunge damer 
forud for OL-kvalifikationsregattaen. 
Besætningen i W4-, som allerede er kvalificeret 
til OL, bliver skiftet. 
Lærke Berg Rasmussen (DSR) som indtil nu 
har siddet i W4-, rykker over i W2- sammen 
med Fie Udby (KVIK), der siger farvel til 
singlesculleren. Opgaven er nu at få fysik, 
teknik og erfaring til at matche sammen i 
båden. Begge piger har en stålfast tro på, at 
det er muligt at få fasttømret samarbejdet på 
rekordtid før OL-kvalifikationen.
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JANUAR Sportens Hall of Fame 2021 starter stærkt. Mads Rasmussen og Ramus Quist afsløres som de nye navne, der optages i Sportens Hall of Fame, ved DR Sportens fornemme prisuddelings-show ”Sport 2020”, her præsenteres Mads og Rasmus 
som medlem nr. 36 og 37. De to tidligere letvægtsroere slutter sig til deres letvægtskollega Eskild Ebbesen, som blev optaget i det fornemme selskab i 2017. Dermed er Mads og Rasmus også rosportens nummer to og tre i Sportens Hall of Fame, der 
har eksisteret siden 1992. Lancering af eRoning Nu tager esport for alvor fart – også i roning. Ved de virtuelle Danmarksmesterskaber i ergometerroning lancerer DFfR eRoning. Har du adgang til et ergometer, kan du nu du træne med en instruktør præcis 
når det passer dig, gennem eRoning.dk. Med nye programmer hver uge i vint erhalvåret, er der grundlag for at få kørt nogle ergometerkilometer hjem. Prisen er 30,-/md. for enkeltpersoner. Klubber kan også være med. Dermed bliver det nemmere at 
udbyde motionstilbud, uden at skulle finde nye instruktører. Ny udstationeret båd mere end 80 år – fra begyndelsen af den tyske besættelse i 1940 – har DFfR haft et varierende antal både til udlejning til danske roere, der gerne vil opleve nye områder i 
Danmark på en rotur. Nu kommer der udskiftning i Skive Roklub, hvor der til april lander en helt ny udstationeret båd, direkte fra Agerbirks Bådebyggeri i Vejle. Senere på året afsløres det, at den nye båd får navnet Jenle. FEBRUAR Webinarer med 
sekretariatet I februar kæmper vi stadig en brav kamp mod coronasmitten. Derfor planlægger sekretariatet en række online webinarer, med forskellige emner. På den måde kan medlemmerne i de danske roklubber sidde derhjemme, og få ny viden. Der 
er både webinarer om online styrketræning, fastholdelse af ungdomsroere, præsentation af eRoning og mange andre emner. Alle webinarer foregår gennem Teams og er faciliteret af sekretariatets medarbejdere, som holder webinarer inden for deres 
respektive arbejdsområder. Online kurser Corona og det aktuelle forsamlingsforbud er også hård ved DFfRs kursusvirksomhed. Men kursusansvarlig Ole Søgaard har tænkt kreativt og derfor er Klubtræner Modul A rykket online. I den online udgave af 
kurset, fordeles lektionerne på tre undervisningsgange over 3 uger, så kursusdeltagerne har mulighed for at arbejde med teorien i praksis mellem hver lektion.Det skal vise sig om online kurser bliver den nye vej at gå, eller om den fysiske tilstedeværelse 
af undervisere og kursister er uundværlig. MARTS Open Nordic Indoor Rowing Championships For første gang nogensinde skal der afvikles Open Nordic Indoor mesterskaber – virtuelt. Der er mange ender som skal nå sammen, når roere fra 18 forskellige 
lande og næsten 600 startende sæder, skal deltage i det samme mesterskab. Afviklingen af mesterskaberne går godt. Rigtig mange følger livestreamen på Facebook, hvor Paul Castle, der normalt speaker til internationale regattaer i Luzern, og tidligere 
Guldfirerroer Thor Juul Kristensen, som speakere, leder seerne igennem dagens løb. Kørekort til sikker roning på vand Danmark åbner langsomt op igen og vores hverdag er på vej tilbage. DFfR starter et nyt initiativ op, med det formål at hjælpe danske 
roklubber med et skræddersyet frigivelsesforløb for nye roere. Det skal medvirke til at løfte roklubber, efter den lange nedlukning. Materialet til instruktører bliver givet ud til de tilmeldte klubber, der sammen følger tidsplanen for roskolen. I alt varer forløbet 
fem uger. DFfR nomineret til Årets Specialforbund Selvom eRoning stadig er et nyt koncept inden for rosporten, går det ikke ubemærket hen, at esport har fundet vej til rosporten. Sammen med Danmarks Ishockey Union og Dansk Tennis Forbund er 
Dansk Forening for Rosport nomineret til Årets Specialforbund 2021, af Danmarks Idrætsforbund. Og det er nemlig lige præcis for eRoning, DFfR får den fine nominering, som resulterer i en andenplads. APRIL EM 2021 Årets første internationale stævne, 
med dansk deltagelse, er Senior EM i Varese. Danmark stiller til start med 14 roere. Mesterskaberne skal give en indikation af, hvor W4- og M1x ligger henne forud for OL. Samt hvordan de resterende mandskaber står, inden OL-kvalifikationen senere 
på året. Det bliver ikke helt det EM som Danmark havde drømt om, men Sverri S. Nielsen (DSR) sætter et fint punktum, ved at vinde sølv i M1x. Ny konstellation i W2- Der bliver rykket rundt på de tunge damer forud for OL-kvalifikationsregattaen. 
Besætningen i W4-, som allerede er kvalificeret til OL, bliver skiftet. Lærke Berg Rasmussen (DSR) som indtil nu har siddet i W4-, rykker over i W2- sammen med Fie Udby (KVIK), der siger farvel til singlesculleren. Opgaven er nu at få fysik, teknik og 
erfaring til at matche sammen i båden. Begge piger har en stålfast tro på, at det er muligt at få fasttømret samarbejdet på rekordtid før OL-kvalifikationen. Langturspas En idé der har været på tegnebrættet i mange år er nu endelig blevet til virkelighed. 
DFfR kan endelig, i samarbejde med Langtursudvalget, lancere Langturspas. Turroernes nye værktøj til at finde inspiration til næste langtur i, og samtidig et konkret overblik over, hvor forbundets udstationerede både er placeret. Her kan du både læse 
om faciliteterne i området og se bud på mulige ruter – formålet er at gøre det endnu nemmere at arrangere en langtur for danske roere. MAJ OL-kval Lucerne danner rammen om den sidste og afgørende OL-kvalifikationsregatta. Danmark stiller til start 
med fire mandskaber, LW2x, W2-, LM2x og M2-. De to lette dobbeltscullere har det svært og hverken Mathilde Persson og Marie Mørch (begge Bagsværd) eller Emil Espensen (DSR) og Oliver Petersen (Bagsværd) kommer igennem nåleøjet. Anderledes 
ser det ud i 2-, her tager både Fie Udby (KVIK) og Lærke Berg Rasmussen (DSR), samt Joachim Sutton (Roskilde) og Frederic Vystavel (KR) en OL-billet. World Cup II Vi bliver i Lucerne, hvor M1x og W4- skal afprøve formen forud for OL, ved årets anden 
World Cup. I W4- er konstellationen stadig forholdsvis ny, og består af Trine Dahl Pedersen (Holstebro), Frida Sanggaard Nielsen, Ida Gørtz Jacobsen (begge Bagsværd) og Christina Juhl Johansen (DSR), og deres deltagelse omsætter de til en sjetteplads. 
I M1x er Sverri S. Nielsen med for at prøve formen af, mod den norske og tyske konkurrent. Det resulterer i endnu en sølvmedalje til samlingen. Beach Sprint i Stevns Roklubben Stevns lægger farvand til en dag i coastalroningens tegn, og 20 
ungdomsroere er taget til den sydsjællandske roklub for at være med.Der er teori og praktiske øvelser på formiddagens program og konkurrence om eftermiddagen.Der bliver øvet i rosportens nyeste disciplin Beach Sprint, der er med start og slut i løb 
på stranden, og som roes i coastalbåde. JUNI World Cup III Årets sidste World Cup finder sted i italienske Sabaudia, og Danmark stiller med et stort hold på 12 roere, hvoriblandt der også er roere, vi ikke tidligere har set meget til på Senior A-niveau. 
Både i W4- og i M1x bliver deltagelsen omsat til sølvmedaljer, mens W2- kommer hjem med en guldmedalje. Også de resterende mandskaber klarer sig godt ved mesterskaberne. MastersCamp I Ringsted samles mastersroere fra hele Danmark. For at 
træne sammen og få kvalificeret feedback på deres teknik i bådene, fra trænerne i motorbåde.Under forløbet bliver roholdene filmet individuelt, sådan at de bagefter kan se og genhøre trænernes kommentarer. Tiden mellem træningssektionerne bruger 
roerne på bl.a. at udveksle oplevelser, samt debattere den vejledning de fik af trænerne på vandet til at forbedre sig            . Nyt coastalcenter Nu satses der for alvor på coastalroning. Kolding Roklub skal der etableres et coastalcenter, det er resultatet 
af et samarbejde mellem roklubben, Kolding Kommune, Trekantområdet Danmark og DFfR. Centeret skal være med til at udvikle rosporten i Kolding og bidrage til at sætte Kolding Fjord, udviklingen af havnen samt de grønne områder på Danmarkskortet. 
JULI U23 VM Vi sender 18 U23-roere til Račice for at deltage i årets U23 VM. De danske roere fordeler sig i både C-, B-, og en enkelt A-finale ved mesterskaberne. Bastian Secher (Roskilde), som kort forinden roede World Cup mod nogle af de helt store 
navne, sætter punktum for mesterskaberne med en dansk bronzemedalje i BM1x. OL2020 Vi har måttet vente et helt år, men nu er det endelig nu. Vi skal følge vores roere ved OL i Tokyo. På grund af tidsforskellen, må man stå op om natten, hvis man 
vil følge med live. Men det er ingen dans på roser, og vejret er ikke med roerne, så løbene bliver rykket og udskudt og vandet er svært.                OL-bronze i M2- Ro-Danmark holder vejret da Joachim Sutton (Roskilde) og Frederic Vystavel (KR) ror deres 
A-finale i M2-. Rigtig mange har haft svært ved at styre det urolige vand i Tokyo, men Joachim og Frederic viser fantastisk mental styrke og teknisk kunnen til at holde et stabilt tempo i svære betingelser. Og det får de omsat til en bronzemedalje. 
Sommercamp Siden 2018 har der ikke været et sommerferietilbud for de danske ungdomsroere, men det er slut nu. I uge 30 inviterer DFfR og Vordingborg Ro- og Kajakklub til sommercamp for ungdomsroere i alderen 13-18 år. I alt 24 roere fra forskellige 
danske roklubber, tager rejsen til Sydsjælland for at deltage i en uge med fokus på at lave nye relationer og ro i inrigger, outrigger          og coastal. AUGUST Farvel til Finn OL er slut, og i kølvandet offentliggøres det, at Finn Trærup-Hansen pr. 30. 
september stopper som Sportschef i Danmarks Rocenter. Finn har siden september 2017 siddet i chef-stolen, men stopper nu for at bruge mere tid sammen med familien, efter mange år i elitesport. Jagten på en ny sportschef til DRC igangsættes. 
CLDJ Otte danske juniorroere rejser til Østrig for at deltage i Coupe de la Jeunesse. Særligt for Casper Girke Christensen (DSR) er mesterskaberne en succes. På mesterskabernes førstedag ror han en sølvmedalje hjem i JM1x, på 2000m distancen, 
mens han om søndagen sætter sig solidt på tredjepladsen og dermed bronzemedaljen. Junior VM Der er junior VM i Plovdiv, og vi har 12 danske roere med for at deltage i mesterskaberne. Det er hårdt, for der er varmt i Plovdiv. Det er blandede resultater 
roerne kommer hjem med, men forhåbentlig masser af erfaring. Særligt JM1x og JM4- viser den helt rigtige indgang til mesterskaberne - de lader sig motivere af sulten efter at vinde, fremfor frygten for at tabe eller fejle. HGF + ny formand Efter et par 
corona-relaterede udskydelser, er det nu endelig blevet tid til årets Hovedgeneralforsamling. Det er en lang dag på Comwell i Middelfart. En bevæget Henning Bay Nielsen takker af som formand, efter 10 år på posten. Der er kampvalg til posten som ny 
formand, men Conny Sørensen (Skjold) løber med sejren, og kan dermed kalde sig for DFfRs nye formand. SEPTEMBER DM Coastal Forholdene på Saksild Strand er perfekte for både roere, trænere og tilskuere, der bydes velkommen af viceborgmester 
for Odder Kommune Lone Jakobi. Med hele 69 roere fordelt på 51 hold er DM en kæmpe succes, hvor frivillige fra Odder Roklub sætter standarden for, hvordan kommende DM i Coastal kan eksekveres. U23 EM I Polen er der U23 EM, og Danmark har 
sendt 11 roere afsted for at deltage i mesterskaberne. Særligt i BM2- og i BLM1x går det godt. Magnus Rathenborg og Magnus Valbirk (Holstebro) ror sig i A-finalen og tager en femteplads med hjem. Rasmus Lind (Sorø) har sin sag for i BLM1x, også 
han kan omsætte sin deltagelse til en A-finale og en femteplads. DM kortbane D. 18. september er der helt fra tidlig morgen, frem til først på aftenen, livlig aktivitet på Sorø sø. Humøret er høj, solen skinner og spændende løb er der masser af. Kortbane 
DM er stort set hele paletten af dansk roning. Nina Hollensen (Aarhus) tager sejren i W1x, mens Holstebros stærke M8+ lukker med en sejr i dagens sidste løb. Baltic Cup Der er fuldt hold til årets Baltic Cup, som er for de yngste landsholdsroere, 
U18-roerne. Selvom der er nogle lande, der ikke deltager i mesterskaberne, på grund af corona, får de danske roere alligevel god mulighed for debut på den internationale kaproningsbane. Særligt Frida Werner Foldager (Roskilde) gør det godt. Hun 
vinder guld på 2000m og bronze på 500m. OKTOBER Coastal VM Danmark er repræsenteret med i alt 16 roere til Coastal VM, der foregår i fantastiske omgivelser i havnebyen Oeiras, Portugal. VM bærer præg af store bølger og skiftende vejrforhold, 
der giver udfordringer. Men den danske delegation ror sig i fire A-finaler, der kulminerer med en VM-sølvmedalje til Anna Calina Schanze og Mette Dyrlund Petersen (DSR) i WC2x. Skole OL-Outdoor I samarbejde med Skole OL, Dansk Atletik og Dansk 
Orienterings-Forbund, afvikler DFfR et pilotprojekt med Skole OL outdoor. Det bliver til to stævner, i Bagsværd og Silkeborg. Begge steder er alle tre forbund med, og eleverne skal igennem tre discipliner. Udover roning på vand, prøver de også kræfter 
med stafetløb og orientering på mountainbike. Junior EM To dage med international kaproning er på programmet for de 14 danske U19-roere, der rejser til Tyskland for at deltage i Junior EM. Det er sidste mesterskab for 2021, hvor vi skal følge et 
ungdomslandshold på de internationale robaner. I JW2x og JM4- bliver det til A-finalepladser og hhv. en sjette- og en femteplads ved mesterskaberne. Førstehjælp En stor donation fra TrygFonden gør det muligt for DFfR og Dansk Kano og Kajak Forbund, 
at udbyde gratis førstehjælpskurser til medlemmerne i de to forbund. Kurserne placeres jævnt fordelt over hele Danmark, og der vil være plads til 16 deltagere på hvert kursus. NOVEMBER Japansk ambassadør på besøg i Bagsværd En helt almindelig 
mandag får Dansk Forening for Rosport besøg af den japanske ambassadør i Danmark Manabu Miyagawa. Besøget sker på baggrund af, at vi har haft atleter i Japan, i forbindelse med OL i Tokyo. Ved besøget får ambassadøren en rundvisning og 
mulighed for at se DFfRs faciliteter. Udvalgsseminar I Dalum bliver der drøftet strategi og planer for fremtiden. Hovedbestyrelsen har indbudt DFfRs udvalg og medlemmerne, til en weekend med fokus på bl.a. det. Formålet er også, at blive klogere på de 
forskellige udvalg, deres arbejdsområder, kommissorier og snitflader – både udvalg i mellem men også mellem udvalgene og sekretariatet. Samtidig er der også tid til at snakke om det nuværende samspil og hvordan det skal se ud fremadrettet. Award 
Night i KR For første gang rykker Award Night til en ny lokation. Københavns Roklub er i år vært, for DFfRs fejring af roåret. Det mærkes tydeligt, at glæden for at samles er stor, oven på to år med restriktioner. Stemningen i KRs flotte lokaler er fantastisk. 
Der bliver uddelt priser og fejret årets resultater, og H.K.H. Prinsesse Benedikte er naturligvis med som æresgæst. Titlen Årets Unge Kaproer går i år til August Wisholm fra Hadsund. DECEMBER Velkommen Thor Vi siger velkommen til det nye ansigt 
der fremadrettet skal sidde i chefstolen i Danmarks Rocenter. Thor Juul Kristensen, som har siddet på Guldfireren, og har stor erfaring med eliteroning, indtager titlen og kontoret pr. 1. december 2021. Thor er uddannet Cand.scient. i biologi og kommer 
fra en stilling som lektor på Nyborg Gymnasium. Med både OL- og VM-guld i bagagen, er det en kompetent mand, der sætter sig for bordenden i DRC, og som skal være med til at sætte retningen mod Paris 2024. Danske dommere skal ud i verden 
Det er ingen hemmelighed, at vi har masser af rigtig dygtige banedommere i dansk roning. I slutningen af december offentliggøres det, at intet mindre end seks events i 2022 vil have danske banedommere med, bl.a. ved både Junior- og Senior EM 2022. 
Der mangler endnu at blive udtaget dommere til Coupe de la Jeunesse og Baltic Cup, så formentlig vil antallet vokse, derudover vil der også kunne findes danske dommere ved en række andre internationale stævner det kommende år.                 

OL-kval
Lucerne danner rammen om den sidste og 
afgørende OL-kvalifikationsregatta. Danmark 
stiller til start med fire mandskaber, LW2x, 
W2-, LM2x og M2-. 
De to lette dobbeltscullere har det svært og 
hverken Mathilde Persson og Marie Mørch 
(begge Bagsværd) eller Emil Espensen (DSR) 
og Oliver Petersen (Bagsværd) kommer igen-
nem nåleøjet. 
Anderledes ser det ud i 2-, her tager både Fie 
Udby (KVIK) og Lærke Berg Rasmussen 
(DSR), samt Joachim Sutton (Roskilde) og 
Frederic Vystavel (KR) en OL-billet.

Beach Sprint i Stevns 

Roklubben Stevns lægger farvand til en dag i 
coastalroningens tegn, og 20 ungdomsroere 
er taget til den sydsjællandske roklub for at 
være med. 

Der er teori og praktiske øvelser på 
formiddagens program og konkurrence om 
eftermiddagen. 
Der bliver øvet i rosportens nyeste disciplin 
Beach Sprint, der er med start og slut i løb på 
stranden, og som roes i coastalbåde. 

World Cup II
Vi bliver i Lucerne, hvor M1x og W4- skal 
afprøve formen forud for OL, ved årets anden 
World Cup. 
I W4- er konstellationen stadig forholdsvis ny, 
og består af Trine Dahl Pedersen (Holstebro), 
Frida Sanggaard Nielsen, Ida Gørtz Jacobsen 
(begge Bagsværd) og Christina Juhl Johansen 
(DSR), og deres deltagelse omsætter de til en 
sjetteplads. I M1x er Sverri S. Nielsen med for 
at prøve formen af, mod den norske og tyske 
konkurrent. Det resulterer i endnu en 
sølvmedalje til samlingen. 

   
      



World Cup III
Årets sidste World Cup finder sted i italienske 
Sabaudia, og Danmark stiller med et stort 
hold på 12 roere, hvoriblandt der også er 
roere, vi ikke tidligere har set meget til på 
Senior A-niveau. 
Både i W4- og i M1x bliver deltagelsen omsat 
til sølvmedaljer, mens W2- kommer hjem med 
en guldmedalje. Også de resterende 
mandskaber klarer sig godt ved 
mesterskaberne.

Nyt coastalcenter
Nu satses der for alvor på coastalroning. 
I Kolding Roklub skal der etableres et 
coastalcenter, det er resultatet af et 
samarbejde mellem roklubben, Kolding 
Kommune, Trekantområdet Danmark og 
DFfR. 

Centeret skal være med til at udvikle 
rosporten i Kolding og bidrage til at sætte 
Kolding Fjord, udviklingen af havnen samt de 
grønne områder på Danmarkskortet.

MastersCamp
I Ringsted samles mastersroere fra hele 
Danmark. For at træne sammen og få 
kvalificeret feedback på deres teknik i bådene, 
fra trænerne i motorbåde. 

Under forløbet bliver roholdene filmet 
individuelt, sådan at de bagefter kan se og 
genhøre trænernes kommentarer. 
Tiden mellem træningssektionerne bruger 
roerne på bl.a. at udveksle oplevelser, samt 
debattere den vejledning de fik af trænerne på 
vandet til at forbedre sig.
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U23 VM SommercampOL-bronze i M2-
Ro-Danmark holder vejret da 
Joachim Sutton (Roskilde) og 
Frederic Vystavel (KR) ror deres 
A-finale i M2-. Rigtig mange har 
haft svært ved at styre det 
urolige vand i Tokyo, men 
Joachim og Frederic viser 
fantastisk mental styrke og 
teknisk kunnen til at holde et 
stabilt tempo i svære 
betingelser. 
Og det får de omsat til en 
bronzemedalje. 

OL2020
Siden 2018 har der ikke været 
et sommerferietilbud for de 
danske ungdomsroere, men 
det er slut nu. I uge 30 inviterer 
DFfR og Vordingborg Ro- og 
Kajakklub til sommercamp for 
ungdomsroere i alderen 13-18 
år. I alt 24 roere fra forskellige 
danske roklubber, tager rejsen 
til Sydsjælland for at deltage i 
en uge med fokus på at lave 
nye relationer og ro i inrigger, 
outrigger og coastal. 

Vi har måttet vente et helt år, 
men nu er det endelig nu. Vi 
skal følge vores roere ved OL i 
Tokyo. På grund af 
tidsforskellen, må man stå op 
om natten, hvis man vil følge 
med live. 

Men det er ingen dans på roser, 
og vejret er ikke med roerne, så 
løbene bliver rykket og udskudt 
og vandet er svært. 

Vi sender 18 U23-roere til 
Račice for at deltage i årets 
U23 VM. 
De danske roere fordeler sig i 
både C-, B-, og en enkelt 
A-finale ved mesterskaberne. 
Bastian Secher (Roskilde), som 
kort forinden roede World Cup 
mod nogle af de helt store 
navne, sætter punktum for 
mesterskaberne med en dansk 
bronzemedalje i BM1x. 
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Farvel til Finn HGF + ny formandJunior VM
Der er junior VM i Plovdiv, og vi 
har 12 danske roere med for at 
deltage i mesterskaberne. 
Det er hårdt, for der er varmt i 
Plovdiv. Det er blandede 
resultater roerne kommer hjem 
med, men forhåbentlig masser 
af erfaring. Særligt JM1x og 
JM4- viser den helt rigtige 
indgang til mesterskaberne - 
de lader sig motivere af sulten 
efter at vinde, fremfor frygten 
for at tabe eller fejle.

CDLJ
Efter et par corona-relaterede 
udskydelser, er det nu endelig 
blevet tid til årets Hovedgener-
alforsamling. Det er en lang dag 
på Comwell i Middelfart. En 
bevæget Henning Bay Nielsen 
takker af som formand, efter 10 
år på posten. Der er kampvalg 
til posten som ny formand, men 
Conny Sørensen (Skjold) løber 
med sejren, og kan dermed 
kalde sig for DFfRs nye 
formand. 

Otte danske juniorroere rejser til 
Østrig for at deltage i Coupe de 
la Jeunesse. Særligt for Casper 
Girke Christensen (DSR) er 
mesterskaberne en succes. 

På mesterskabernes førstedag 
ror han en sølvmedalje hjem i 
JM1x, på 2000m distancen, 
mens han om søndagen sætter 
sig solidt på tredjepladsen og 
dermed bronzemedaljen. 

OL er slut, og i kølvandet 
offentliggøres det, at Finn 
Trærup-Hansen pr. 30. 
september stopper som 
Sportschef i Danmarks 
Rocenter. 
Finn har siden september 2017 
siddet i chef-stolen, men 
stopper nu for at bruge mere 
tid sammen med familien, efter 
mange år i elitesport. 
Jagten på en ny sportschef til 
DRC igangsættes. 
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DM Coastal Baltic CupDM kortbane
D. 18. september er der helt fra 
tidlig morgen, frem til først på 
aftenen, livlig aktivitet på Sorø 
sø. Humøret er høj, solen 
skinner og spændende løb er 
der masser af. Kortbane DM er 
stort set hele paletten af dansk 
roning. 
Nina Hollensen (Aarhus) tager 
sejren i W1x, mens Holstebros 
stærke M8+ lukker med en sejr 
i dagens sidste løb. 

U23 EM
Der er fuldt hold til årets Baltic 
Cup, som er for de yngste 
landsholdsroere, U18-roerne. 
Selvom der er nogle lande, der 
ikke deltager i mesterskaberne, 
på grund af corona, får de 
danske roere alligevel god 
mulighed for debut på den 
internationale kaproningsbane. 
Særligt Frida Werner Foldager 
(Roskilde) gør det godt. Hun 
vinder guld på 2000m og 
bronze på 500m. 

I Polen er der U23 EM, og 
Danmark har sendt 11 roere 
afsted for at deltage i 
mesterskaberne. Særligt i 
BM2- og i BLM1x går det godt. 
Magnus Rathenborg og 
Magnus Valbirk (Holstebro) ror 
sig i A-finalen og tager en 
femteplads med hjem. Rasmus 
Lind (Sorø) har sin sag for i 
BLM1x, også han kan omsætte 
sin deltagelse til en A-finale og 
en femteplads. 

Forholdene på Saksild Strand 
er perfekte for både roere, 
trænere og tilskuere, der bydes 
velkommen af viceborgmester 
for Odder Kommune Lone 
Jakobi. 

Med hele 69 roere fordelt på 51 
hold er DM en kæmpe succes, 
hvor frivillige fra Odder Roklub 
sætter standarden for, hvordan 
kommende DM i Coastal kan 
eksekveres. 
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Coastal VM FørstehjælpJunior EM
To dage med international 
kaproning er på programmet 
for de 14 danske U19-roere, 
der rejser til Tyskland for at 
deltage i Junior EM. Det er 
sidste mesterskab for 2021, 
hvor vi skal følge et 
ungdomslandshold på de 
internationale robaner. 
I JW2x og JM4- bliver det til 
A-finalepladser og hhv. en 
sjette- og en femteplads ved 
mesterskaberne. 

Skole OL-Outdoor
En stor donation fra 
TrygFonden gør det muligt for 
DFfR og Dansk Kano og Kajak 
Forbund, at udbyde gratis 
førstehjælpskurser til 
medlemmerne i de to forbund. 

Kurserne placeres jævnt fordelt 
over hele Danmark, og der vil 
være plads til 16 deltagere på 
hvert kursus.

I samarbejde med Skole OL, 
Dansk Atletik og Dansk 
Orienterings-Forbund, afvikler 
DFfR et pilotprojekt med Skole 
OL outdoor. 
Det bliver til to stævner, i 
Bagsværd og Silkeborg. Begge 
steder er alle tre forbund med, 
og eleverne skal igennem tre 
discipliner. Udover roning på 
vand, prøver de også kræfter 
med stafetløb og orientering på 
mountainbike. 

Danmark er repræsenteret med 
i alt 16 roere til Coastal VM, der 
foregår i fantastiske omgivelser 
i havnebyen Oeiras, Portugal. 
VM bærer præg af store bølger 
og skiftende vejrforhold, der 
giver udfordringer. 
Men den danske delegation ror 
sig i fire A-finaler, der kulminerer 
med en VM-sølvmedalje til 
Anna Calina Schanze og Mette 
Dyrlund Petersen (DSR) i 
WC2x.  
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Japansk ambasadør på
besøg i Bagsværd

En helt almindelig mandag får Dansk 
Forening for Rosport besøg af den japanske 
ambassadør i Danmark Manabu Miyagawa. 
Besøget sker på baggrund af, at vi har haft 
atleter i Japan, i forbindelse med OL i Tokyo.
Ved besøget får ambassadøren en 
rundvisning og mulighed for at se DFfRs 
faciliteter. 

Award Night i KR
For første gang rykker Award Night til en ny 
lokation. Københavns Roklub er i år vært, for 
DFfRs fejring af roåret. 
Det mærkes tydeligt, at glæden for at samles 
er stor, oven på to år med restriktioner. 
Stemningen i KRs flotte lokaler er fantastisk. 
Der bliver uddelt priser og fejret årets 
resultater, og H.K.H. Prinsesse Benedikte er 
naturligvis med som æresgæst.
Titlen Årets Unge Kaproer går i år til August 
Wisholm fra Hadsund. 

Udvalgsseminar
I Dalum bliver der drøftet strategi og planer for 
fremtiden. Hovedbestyrelsen har indbudt 
DFfRs udvalg og medlemmerne, til en 
weekend med fokus på bl.a. det. Formålet er 
også, at blive klogere på de forskellige udvalg, 
deres arbejdsområder, kommissorier og 
snitflader – både udvalg i mellem men også 
mellem udvalgene og sekretariatet. 

Samtidig er der også tid til at snakke om det 
nuværende samspil og hvordan det skal se ud 
fremadrettet.



NOVEMBER DECEMBERJan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Velkommen Thor
Vi siger velkommen til det nye ansigt der fremadrettet 
skal sidde i chefstolen i Danmarks Rocenter. Thor Juul 
Kristensen, som har siddet på Guldfireren, og har stor 
erfaring med eliteroning, indtager titlen og kontoret pr. 1. 
december 2021. 

Thor er uddannet Cand.scient. i biologi og kommer fra en 
stilling som lektor på Nyborg Gymnasium.

Med både OL- og VM-guld i bagagen, er det en 
kompetent mand, der sætter sig for bordenden i DRC, 
og som skal være med til at sætte retningen mod Paris 
2024.

Danske dommere skal ud i verden
Det er ingen hemmelighed, at vi har masser af rigtig 
dygtige banedommere i dansk roning. 
I slutningen af december offentliggøres det, at intet 
mindre end seks events i 2022 vil have danske bane-
dommere med, bl.a. ved både Junior- og Senior EM 
2022. 

Der mangler endnu at blive udtaget dommere til Coupe 
de la Jeunesse og Baltic Cup, så formentlig vil antallet 
vokse, derudover vil der også kunne findes danske dom-
mere ved en række andre internationale stævner det 
kommende år. 



DECEMBER
STATISTIK
VIDSTE DU AT?

I 2021 KOM GAVEGIRO
37 KLUBBER
TIL GODE MED SAMMENLAGT

855.822,56,-

130 DONATIONER
FORDELT PÅ

22 ROKLUBBER
HAR I 2021 FÅET I ALT

995.099,-
FRA DIF OG DGI’S FORENINGSPULJE

14 ROERE UNDER 23 ÅR
BLEV INDSTILLET TIL TITLEN

ÅRETS UNGE KAPROER 2021

120 ROERE
BLEV UDDANNET LANGTURSSTYRMÆND

I 2021
I 2021 HAR DANSKE ROERE VUNDET I ALT
17 INTERNATIONALE MEDALJER
VED ALT FRA BALTIC CUP FOR U18 TIL OL I TOKYO

546.478,-
22 DANSKE ROKLUBBER

FRA DIFS HJÆLPEPAKKER

HAR TILSAMMEN FÅET BEVILLIGET

EFTER BLOT AT HAVE EKSISTERET ET ÅR 

353 BRUGERE
HAR ERONING FÅET



Resultatopgørelse Budget

2021 2020 tkr.2021 tkr.

Indtægter

DIF tilskud

Kontingenter inkl. forsikringsafgift

Sædegebyr

Andre indtægter

Indtægter i alt *

Aktiviteter

Voksenaktiviteter

Organisatoriske

Internationale

Faciliteter, miljø og sikkerhed

Uddannelse

3.275.380

1.439.854

42.410

107.688

4.865.332

3.308

1.544

50

50

4.952

3.299.266

1.486.414

35.190

94.920

4.915.750

318.513

117.428

53.795

14.868

98.818

318

135

151

38

-41

177.367

26.110

32.364

5.680

137.189

Budget

2021 2020 tkr.2021 tkr.

Forbundsaktiviteter DFfR

Udviklingsaktiviteter

Sekretariatsdrift

Aktiviteter i alt

Årets resultat

24.204

3.483.038

4.996.147

50

3316

5.315 4.495.561

-130.815 -363 456.189 

358.479 365

* herudover indgår indtægter i note 1-8 i DFfR´s årsrapport 2021

Nøgletal årsregnskab

Ungdomsaktiviteter 527.004 984 439.110

3.347.235

29.132

265.374

Resultatopgørelse



HVAD SKAL DER SKE I

Omkring 20 roere skal på Ro- og Oplevelsestur til 
Tromsø og Svalbard i Norge.

DFfR afvikler igen ‘Kørekort til sikker roning på 
vand’ i uge 17-21, et intenst, struktureret 

instruktionsforløb for nye roere. 

Sammen med 27 andre sportsgrene, deltager 
DFfR i DIFs DM-uge i Aalborg.

Danmark er vært for Baltic Cup 2022, som skal afvikles 
på Brabrand Rostadion i Aarhus til september.

2022?



- DFfR gentager succesen i Ringsted og 
afvikler for 2. gang MastersCamp

Roning er igen med i Skole OL, hvor 6., 7., og 
8. klasser kan dyste i roning på ergometer.

Der arbejdes på at få udstationeret to både i Sverige, 
som et nyt langturstilbud til danske roere.

Fra uge 44, 2022 starter en ny sæson af 
eRoning.
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