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DFfR skal have ny hjemmeside
Samarbejdet med vores hjemmesideleverandør ophører desværre ved udgangen af året. Derfor skal
der flyttes data fra den eksisterende hjemmeside til en ny. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Anna Karina Gravad fra sekretariatet samt Brian Sørensen og Birgit Bech Jensen fra DFfR bestyrelsen. Deres opgave er at sikre et godt samarbejde med de leverandører, som skal arbejde med
opgaven samt at der sker en korrekt overførsel af data til en ny side. En ny hjemmeside forventes at
være klar til brug primo 2017.
Hovedbestyrelsen vil i dialog med alle ronetværk
Der er iværksat en plan, hvor en repræsentant fra DFfR bestyrelsen og en person fra sekretariatet, vil
besøge netværkene. Formålet er, at få skabt en tættere dialog omkring de udfordringer der må være
i de enkelte ronetværk. Endvidere vil DFfR´s strategi blive debatteret.
DM på kort bane
For at regattaer kan afvikles skal mange frivillige kræfter hos regattaarrangørerne engageres for at
skabe fantastiske og afgørende oplevelser for vores kaproere. Afvikling af DM i 2016 kan ikke afholdes på Bagsværd sø og andre sædvanlige regattaarrangører i Sorø, Maribo og Aarhus har ikke formået at løfte opgaven. Derfor foregår DM i 2016 i Holstebro. Dette desværre med den konsekvens,
at der ikke kan uddeles de sædvanlige Danmarks Idrætsforbunds mesterskabsmedaljer. For de løb
der i henhold til kaproningsreglementets regulativ for danmarksmesterskaber er DIF godkendte mesterskabsløb vil der i 2016 blive uddelt DFfR´s forbundsmesterskabsmedaljer. DFfR´s bestyrelse er
glade for, at Holstebro Roklub har meldt sig som arrangør af DM-2016 og vi ved, at klubben gør alt,
hvad den kan for at sikre et godt DM.
Medaljereception
Dette års medaljereception afholdes i forbindelse med testregattagen på Bagsværd sø den 6. oktober, når roerne alligevel er samlet.
Arbejdsgruppen omkring strategi arbejdet i DFfR er udvidet
Gruppen består af: Jacob Øjvind fra KR, Kasper Haagensen fra DSR, Niels Iversen fra Aarhus Roklub,
Birgit Bech Jensen og Diana Kofod fra DFfR´s bestyrelsen samt DFfR´s sekretariatsleder Anne Meisner,
som er formand for arbejdsgruppen. Der etableres et kort kommissorium for gruppen, som beskriver
rammen og vilkårene for arbejdet. En del af arbejdet bliver koordinering og planlægning af aktiviteter
med tilrettelæggelse i forhold til de møder og aftaler, der skal indgås med Danmarks Idrætsforbund
om en strategiaftale, hvor de strategiske spor skal være vedtaget senest primo januar 2017.
Invitation fra DIF til Skole OL
Danmarks Idrætsforbund har opfodret DFfR til at deltage ved Skole OL. Man har ønsket, at udvide
Skole OL med yderligere 5 forbund/idrætter og her er valget således faldet på roning, hvilket vi er
meget stolte af. Skole OL er et godt brand og et rigtig godt arrangement, som har manges opmærksomhed. I løbet af skoleåret er der et fantastisk samarbejde imellem folkeskoler og klubber, hvor
børnene dyster i forskellige discipliner med det mål at kvalificere sig til en finale. Hovedbestyrelsen
beslutter, at DFfR skal være repræsenteret ved Skole OL.
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World Rowing Masters Regatta 2016
Verdens største rokonkurrence afholdes på Bagsværd sø d. 8-11 september. Konkurrencen er for alle
roere over 27 år og seneste prognose er der vil deltage ca. 4000 klubroere fra omkring 40 nationer.
Åbningsceremonien vil foregå på Københavns Rådhus d. 7 september. Styregruppen med deltagelse
af repræsentanter fra Gladsaxekommune, Lyngby-Taarbæk kommune samt SportEventDanmark, Organisations komitéen og alle folk i arbejdsgrupperne har i mange måneder arbejdet målrettet med at
give vores ind- og udenlandske gæster en rigtig god oplevelse. Økonomien balancerer med tilskud fra
SportsEventDanmark, Gladsaxe Kommune samt Københavns Kommune. Lokale og Anlægsfonden har
tillige støttet arrangementet. Banen skal være klar til at modtage de mange roere ved Bagsværd Sø
den 3 september. Dette vil blandt blive sikret af personalet fra IS Danmarks Rostadion.
Om morgenen d. 8 september vil det første løb med otte hold dyste om de specialdesignede medaljer. Næsten 300 frivillige meldt sig til at yde en uvurderlig indsats. Det er vi meget taknemmelige for.
Hvis der er flere, som har tid og lyst til at hjælpe med små eller større opgaver under arrangementet,
er man meget velkommen til deltage.
Orientering
DIF og Team Danmark
På Danmarks Idrætsforbund´s årsmøde i foråret blev der valgt to nye næstformænd: Thomas Bach og
Hans Natorp, som er formand for Dansk Sejlunion. Frans Hammer blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Forsamlingen vedtog det nye støttekoncept, som fra 2018 erstatter den udskældte fordelingsnøgle. Også Team Danmark har etableret et nyt støttekoncept for perioden 2017-2020.
Danmarks Rostadion
Kommissoriet for brugerrådet Danmarks Rostadion er vedtaget og både DKF og DFfR har indsendt
navne på repræsentanter, som blandt andet er valgt fra medlemsklubberne omkring søen, eliteafdelingerne samt regattaarrangører fra de to forbund. Formænd for henholdsvis DFfR og DKF fungerer
begge som observatører i bestyrelsen for Fonden Danmarks Rostadion. Efter aftale med Københavns
Kommune er DS40 ansvarlig for driften af Rostadions bygninger. IS Danmarks Rostadion består indtil
opgraderingen af Rostadion er færdig. En arkitektkonkurrence forventes iværksat efter sommerferien.
FISA
FISA er i dialog med IOC om hvordan programmet for roning i OL-2020 kan revideres. FISA fremlagde
i marts tre forslag, som alle ville betyde en eksklusion af LM4- fra OL programmet. DFfR har indsendt
to alternative forslag med inklusion af LM4-. Disse er nu inkluderet i nye forslag, som i medio juni måned blev sendt til alle ronationer. Ved OL i Rio forventes det, at FISA vil præsentere de forslag man
påtænker at fremsætte til debat ved FISA´s ordinære kongres mandag d. 29/8.
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