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Kære roere, delegerede, udvalgsmedlemmer, samarbejdspartnere og ansatte   
 
15. januar i år blev DFfR 135 år og DFfR er blandt et af de ældste specialforbund i Danmark – 10 år 
ældre end DIF, der i 2021 blev 125 år, som de bl.a. fejrede i DR Koncerthuset i november 21 med 
kåring af ”De største sportsnavne i 125 år”. Vi havde hele 5 roere med: Eskild Ebbesen, Mads 
Rasmussen, Rasmus Quist, Richard Olsen og Thomas Ebert.  Eskild var med helt fremme, men det 
blev Michael Laudrup, der løb med sejren. Yderligere planlægger DIF et samlet DM for så mange 
specialforbund som muligt i Ålborg i juni 2022. DFfR har sagt ja til at deltage – det kan ikke blive 
med vores kortbane DM eller Danish Open Coastalregatta, men vi håber at kunne have 
konkurrencer i Coastal, Ergometer og evt. 8+. 
 
Det er blot ca. 6 1/2 måned siden vi sidst mødtes til HGF.  Coronapandemien vendte op og ned på 
mange ting både i 2020 og 2021.  Da vi var sammen i august 2021 troede vi, at nu kunne vi snart 
lægge pandemien bag os, men nej allerede i december 2021 måtte vi igen igennem restriktioner. 
Vi fik genetableret vores Corona Task Force, som vores nyvalgte næstformand Morten Juel stod i 
spidsen for. Tak for godt arbejde til Morten og gruppen. 
 
I har alle været udfordret i jeres klubber og særligt jer klubformænd, som pludselig skulle styre 
medlemmerne igennem de mange restriktioner. I har klaret det fantastisk og har gjort, hvad I 
kunne, for at der var aktiviteter til jeres medlemmer og nogle af jer har også fået del i de 
støttekroner, som kunne søges gennem DIF. Tusind tak for, at I har passet godt på vores 
medlemmer og klubberne. 
 
Vi frygtede et medlemstab under nedlukningerne, men seneste p.t. uofficielle medlemsopgørelse 
viser, at vi faktisk samlet er gået frem med 4-500 medlemmer. Vi krydser fingre for, at det er 
korrekt, når de endelige tal kommer. 
 
Særligt i 2021 har vi haft glæde af, at vi tidligt i pandemien fik vi sat gang i E-roning og e-kap.  Det 
har hjulpet os meget under restriktionerne. Til DM Indoor 5/2- 22 registrerede vi 446 unikke 
deltagere og de var ikke alene fra Danmark – vi havde også 24 roere fra Færøerne og 1 fra USA. 
Mon ikke den form for motion og konkurrence er komme for at blive og kan blive en af nøglerne til 
flere medlemmer i DFfR. 
 
Den investering vi lavede i 2020 på udstyr m.m. til at kunne deltage i og dele ergometerroning på 
nettet var en god investering.  
 
Vi kan også se at ergometerroning bliver mulig i flere og flere klubber og der bygges ud i klubhuse 
rundt om i Danmark, så der også er plads til ergometerrum.  På formiddagens workshops har det 
været muligt at høre mere om klubbyggerier, og der er rigtig mange både små ombygninger og de 
helt store byggerier som bl.a. i Holstebro, Struer og Hellerup.  
 



I 2020 besluttede vi, at investere besparelserne fra corona aflysninger i en ny inrigger til 
udstationering – den fik vi leveret i 2021, hvor den blev døbt i Skive Roklub 1/5-21 af tidligere 
formand i det Nordjyske Jens Jensen.  Båden fik navnet ”Jenle” som også er navnet på gården, 
hvor digteren Jeppe Aakjær er født og opvokset.  Samtidig blev det muligt at sende to ældre 
udstationerede både til Dalsland i Sverige.  Der skal vi nu i den kommende sæson vurdere, om der 
er interesse for de to både, og hvis der er, og de bliver brugt, så får de blivende ophold i Dalsland. 
 
Motionsturneringen, som Leif Thygesen styrer med kyndig hånd og mange nyheder på Roinfo, har   
i 2021 haft deltagelse fra 40 klubber, hvor 4.354 roere har roet 1.621.874 km et gennemsnit på 
370 km pr roer.  Fantastisk aktivitet som gennemføres i de 4 divisioner – Supermotionsligaen, 1., 2. 
og 3. division.  Egå vandt i 2021 supermotionsligaen med samlet 705.701 km og modtog den flotte 
pokal ved DFfRs Award Night i Københavns Roklub den 26/11-21. Tak Leif for dit store arbejde 
med at holde motionsturneringen kørende. 
 
Den nyvalgte hovedbestyrelse, som efter HGF i august 2021 fik 3 nye medlemmer, fik en start med 
nogle tunge opgaver særligt strategiarbejde og opgaver på elitesiden.  
 
DFfRs overordnede strategi skulle gøres færdig og ikke mindst gøres operationel med konkrete 
handlingsplaner. Bestyrelsen var samlet en weekend i oktober 2021 og fik defineret hovedmålene 
for DFfR, at vækste dansk roning, fastholde medlemmer, give mulighed for talenter, skabe de 
bedste betingelser for vores elite og styrke fællesskaber gennem klubbernes aktiviteter. 
 
På et udvalgsseminar 19 – 20/11- 21 præsenterede vi et udkast til strategi og organisation, som vi 
drøftede med udvalgene i det døgn, vi var samlet her på Dalum Landbrugsskole.  Bestyrelsen fik 
nogle rigtig gode input, som der er blevet arbejdet videre med. I december blev hovedlinjerne 
sendt ud til alle klubber og vi fik mange gode input tilbage - stor tak til jer alle for bidrag. Vi håber, 
at vi fremover kan fastholde et årligt seminar med HB og udvalg. 
 
Strategier er dynamiske lige som vores samfund – under stadig forandring og nogle gange med 
uforudsigeligheder som indtræffer, når man mindst venter det – se nu bare coronapandemien og 
situationen i Ukraine. Derfor vil vores DFfR strategi også være dynamisk, men de overordnede mål 
med vækst, fastholdelse, udvikling af talenter m.m. skal vi bibeholde. 
 
DRC skulle have ny sportschef og der blev nedsat et ansættelsesudvalg, som var bredt sammensat: 
Astrid som formand for DRC, Mads fra trænergruppen, Søren Madsen fra Holstebro, som 
repræsentant udpeget af kaproningsklubber, Bent fra sekretariatet, Jakob Ovesen vores konsulent 
i Team Danmark samt undertegnede.  Ansættelse til en sådan stilling appellerer til særligt 
dedikerede personer og personer, som kender elitemiljøet, Team Danmark samt ikke mindst 
Roning. Vi havde en rigtig god proces, der blev lidt længere, end vi havde regnet med. Vores valg 
faldt på Thor Juul Kristensen. Thor kender miljøet og har på egen krop som roer på guld fireren, 
følt hvad, der kræves af eliten og kan sætte sig i rorernes sted.  Velkommen Thor vi glæder os til at 
samarbejde med dig og tusind tak til ansættelsesudvalget for indsatsen og for, at vi sammen valgte 
Thor. 
 



Umiddelbart efter HGF sidste år skulle udarbejdes en ny Masterplan aftale med Team Danmark for 
vores elite i de næste olympiske perioder. Uden sportschef og med en ny kontaktperson hos Team 
Danmark kastede vi os over opgaven. Mads Haubro, Astrid og Bent dannede arbejdsgruppe 
sammen med Jakob Ovesen fra Team Danmark og med Finn samt nogle af os andre lidt på 
sidelinjen. Planen skulle afleveres inden Thor startede, så Thor fik en tyvstart i november og deltog 
i arbejdet i den udstrækning, det var muligt i.f.t hans tidligere arbejde. Med kun knap tre år til OL i 
Paris grundet udskydelse af OL i Tokyo fra 2020 til 2021, bliver det en presset OL sæson. Vi står 
godt rustet – Thor har skabt rammer for et konstruktivt samarbejde om både talenter og den 
absolutte elite.  DFfR skal som forbund være stolte af, at vi har formået at skabe resultater til OL, 
som nu placerer os blandt de 4 specialforbund ud af i alt 24 specialforbund, der opnår højeste 
grundstøtte i 2022. Dette bl.a. fordi vi i 2021 fik alle 4 både til OL placeret inden for top 8, som er 
Team Danmarks målkrav for DFfR, hvoraf vores M2- fik bronze.  
 
Coastal både finder også plads i flere og flere roklubber – det er et rigtig godt alternativ til 
inriggere i de klubber, der ligger ved kyster, der ikke byder på så meget outriggervejr, og det 
appellerer ligeledes til en lidt yngre aldersgruppe.  Coastaludvalget arbejder bl.a. med de ny 
konkurrenceformer endurance konkurrence på en bane med vendebøjer, som vi kender fra Danish 
Open Coastalregatta, som har været gennemført i mange år og i 2021 gennemført i Odder, hvor 
roklubben havde lavet et fantastisk arrangement.  Den nyere disciplin Beach sprint har 
Coastaludvalget også sat i gang. Den konkurrenceform har start og slut på en strand og giver 
meget spænding og uforudsete situationer. I 2021 blev gennemført en Coastal Beach Sprint i Køge 
Bugt. 
 
Sekretariatet har sammen med Kolding Roklub, Kolding Kommune, uddannelsesinstitutioner m.fl. 
arbejdet på at få et coastalcenter på benene i Kolding. Det følger vi med spænding og må se, om 
der kan være grobund for et center andre steder.  P.t. har vi det meget velfungerende Thorsminde 
Coastalcenter med flere år på bagen og mange fine tilbagevendende arrangementer hver år, som 
særlig Niels Iversen har stor andel i. 
 
Fremgangen for coastalbåde kan også mærkes i DFfRs eget selskab EUROW, der igen har overskud 
efter et par år med underskud grundet leverandørkonkurs og opbygning af den nye dansk byggede 
Njord coastalbåd, som EUROW har udviklet sammen med 2 andre parter støber Søren Olsen og 
bådbygger Thomas Agerbirk. Da der igen er overskud og giver EUROW udbytte 100.000 kr. til 
ejeren DFfR og dermed tilbage til jer klubber, idet udbyttet vil indgå til aktiviteter i DFfRs regnskab 
for 2022.  Med dette udbyttet har EUROW samlet givet 725.000 kr. tilbage til DFfR i form af 
udbytte gennem årerne, det har været med til at skabe gode aktiviteter i DFfR. Tak til de frivillige i 
EUROW, der uden aflønning skaber så fine resultater og tak til jer klubber, der støtter selskabet 
med køb af både, årer, redningsveste m.m. 
 
Bestyrelsen arbejder ud over det nævnte også på, at kommunikationen og dialogen skal løftes.  I 
2021/22 har vi efter nogle af HB møderne udsendt nyhedsbreve til Klub- og udvalgsformænd.  Vi 
har også nedsat en Kommunikationsgruppe med Hother i spidsen. Personligt har jeg et ønske om 
at lave et Advisory Board, hvor en lille gruppe af udvalgte klubformænd fra små og store klubber 
kan være sparingsgruppe for bestyrelsen – en gruppe, hvor medlemmerne udskiftes med 



mellemrum så nye ideer kommer til gruppen. Endelig har vi et ønske om, at vi får sat noget 
sponsor/funding arbejde i gang, så vi kan skaffe egne midler til aktiviteter m.m.   
I Københavns Havn har vi mange klubber, der påvirkes af det der sker i haven i disse år med 
tunneller, bebyggelse, planer om en klimaø m.m.  Der er en gruppe af specialforbund, som 
arbejder med at sikre adgangen for sporten i al forandringen.  Dette arbejde yder Kasper en meget 
betydelig indsats i – stor tak til Kasper for din kamp for vores rovand. 
 
Thomas Ebert indtræder I 2022 som kommissionsmedlem i Technology and Equipment 
Commission.  Oprindelig blev Thomas Ebert indstillet til den kommissionspost i 2019, men kom 
ikke ind.  Nu har kommissionsformanden henvendt sig, da man mangler de kompetencer, som 
Thomas besidder fra hans uddannelse som Skibsingeniør. Tillykke til Thomas. 
 
I European Rowing har vi lagt en foreløbig tilkendegivelse af, at vi er interesseret i EM i coastal i 
2023 eller 2024, under forudsætning af, at vi kan finde et egnet farvand og få finansiering på plads. 
 
Vi har forsøgt at lave en oversigt over klub jubilæer og i 2022 har følgende 9 klubber runde eller 
halvrunde fødselsdage: 
 
Tolo Roklub  10 år 
Greve roklub  50 år 
Præstø Roklub  70 år 
Roklubben Ægir 80 år 
Århus Studenter Roklub 80 år 
Lyngby Dameroklub  90 år 
Kolding Dameroklub  100 år 
Gråsten Ro- og kajakklub  100 år 
Randers Roklub 125 år 
 
Årets officielle standerhejsning finder sted den 26/3-22 i Gråsten Ro- og kajakklub, der bliver 100 
år. 
 
Kasper og Astrid har begge valgt at stoppe i HB. I skal have stor tak for det arbejde I har lagt i HB. 
Kasper har været med i 3 år, hvor corona har overskygget mange aktiviteter, men kampen for 
Rostadion på Bagsværd Sø har nok været det hårdeste.  Du har som formand for brugerrådet 
været tæt på beslutningerne og med i de hårde forhandlinger, vi havde om oplæg til projektets 
gennemførelse og du var DFfRs repræsentant på bestyrelsesmødet i Fonden, hvor Gladsaxe trak 
tæppet væk under projektet.  Astrid har været med i 2 år – hele perioden med corona restriktioner 
og som formand for DRC i det store arbejder der var i ansættelsesudvalget, udarbejdelse af 
masterplan, vores samtaler med roere og sparring med Thor i hans opstartsfase.  Stor tak til jer 
begge og en lille beskeden gave for jeres store engagement.      
 
Også stor tak til alle medarbejdere på sekretariatet og i DRC – I gør det godt. 
 



Med håbet om at 2022 må blive et godt år for dansk roning - med godt rovejr, sol og mange 
aktiviteter, ønsker vi et godt år for alle og en god generalforsamling med gode konstruktive 
debatter og en god tone. 
 
Næste års HGF finder sted den 11. marts 2023. 
 
På vegne af HB  
 
Conny Sørensen 
 
 
 
 
 
 


