Dansk Forening for Rosport

Mødenotat fra HB mødet 11.03.16
Hovedgeneralforsamlingen den 12. marts 2016
Møde med dirigent, John Frentz for gennemgang af programmet, arbejdsdeling og proces. Målet er, at
komme igennem de indkomne forslagene på en god og fornuftig måde.

Nye klubber har søgt optagelse
To nye klubber har søgt optagelse i DFfR og blev godkendt af Hovedbestyrelsen. Deres ansøgning skal nu
sendes til DIF. Det drejer sig om de to tyske klubber i Danmark Deutscher Ruderverien Norderharde
(Nordborg) og Deuscher Ruderverien ”Germania” (Sønderborg).

DM
KU har modtaget en løbsliste til DM 2016, som er fremlagt for HB til efterretning.
HB har sendt en orientering til DIF vedr. ændring af DM til afholdelse i Holstebro på 1000 meter.
DIF svarer, at de har noteret sig, at DM ikke afvikles efter de normale konditioner. Det er der ingen
bemærkninger til. Afvigelsen i indeværende år har ingen betydning for opretholdelsen af vores DIFgodkendelse. Dog er det at betragte som et forbundsmesterskab og udløser derfor ikke DIF-medajler.
Inspirationsseminar den 19.-20. november
Dansk Forening for Rosport afholder til november 2016 Inspirationsseminar, som vi håber, at rigtig mange
instruktører, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige vil være interesseret i. Det bliver afholdt på Dalum
Landbrugsskole i Odense den 19.-20. november. HB har kigget på forslag til indhold og invitationen bliver
udsendt til klubberne i september.

WRMR2016
Bulletin 2 udsendes i disse dage på engelsk. Den tyske version er meget tæt på, at blive frigivet og der arbejdes
på, at lave en russisk version også. Der bliver nu åbnet for tilmelding på www.wrmr2016.com
Conny Sørensen og Ole Lindskov var til møde med FISA i London den første weekend i marts, hvor de sidste
detaljer omkring bl.a. trafikregler på banen, salg af merchandise og rettigheder blev diskuteret.
Internationalt
FISA har iværksat en proces som har til hensigt at efterkomme IOC-Agenda2020 hvor to forhold synes afgørende
for FISA efterleve: Gender Balance og Universality. Det betyder reelt, at der skal være en bredere
repræsentation af lande ved OL og at der skal være lige mange både for mænd og kvinder samt at antallet af
deltagende roere skal være ligeligt fordelt mellem de to køn. En vigtig faktor er at IOC vil overgå til et eventbaseret konkurrenceprogram, hvilket betyder at hver enkelt konkurrence efter OL2020 vil bliver evalueret efter
kriterier som f.eks. Universality, Gender Balance, Tilskuervenlighed, Engagement of Youth, Legacy og andet. Det
nuværende roprogram til OL inkluderer 6 både for kvinder og 8 både for mænd. Dvs en "mande-båd" needs to
go for at give plads til en "dame-båd".

FISA har det seneste års tid arbejdet på "principles" for hvordan et konkurrenceprogram sammensættes. Vi har
hele tiden fået indikationer på at LM4- ikke var direkte i fare, men at der dog kunne forventes nogle dramatiske
ændringer af hvilke bådtyper der vil blive roet til OL2020. Ved Konferencen i London fremlagde FISA 3 forslag til
hvordan OL2020 programmet kunne ændres til at imødegå IOC-Agenda2020. Ved alle 3 forslag var LM4- ikke
inkluderet. Der var bred enighed om at Dansk Roning skal arbejde for at bevare LM4- på OL programmet og
samtidig udbygge antallet af events som tilbydes til letvægtsroere. Første skridt i denne proces er at involvere
Nordisk Roforbund. Deadline for indsendelse af alternative forslag til FISA er d. 6 maj 2016.

Næste HB møde
Hovedbestyrelsen skal på deres næste møde den 15. april planlægge møderækken for det kommende år.

