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Regatta kalender 2017
Hovedbestyrelsen godkendte regatta kalenderen for 2017. Endelige løbslister for kaproninger i 2017
skal være fremsendt til DFfR inden årets udgang. Dette i henhold til DFfR´s vedtægt. Nye regatta arrangører gøres opmærksom herpå.

Standerhejsningsklub 2017
Der var 3 klubber, som ønskede at blive officiel standerhejsningsklub i 2017. Hovedbestyrelsen besluttede, at det bliver DSR, der skal være officiel standerhejsningsklub i 2017. DSR´s jubilæum
afholdes i den kommende sæson for at markere 150 året som studenter-ro-forening samt 100 året
for fusionen af Akademisk Roklub og Polyteknisk Roklub i 1917.

Strategiarbejdet
På baggrund af beslutning foretaget ved DIF´s årsmøde i maj måned 2016 vil den økonomisk støttestruktur til specialforbundene blive ændret fra 2018. Dette indebærer en fremadrettet økonomisk
støtte, som tilrettelægges efter nogle strategiske spor, som skal aftales med DIF. De strategiske spor
har i efteråret været drøftet på DFfR´s inspirationsseminar, KU seminaret, LDKU seminar samt ved en
række møder afholdt i netværk.
Der har været en god dialog, og sporerne er generelt blevet modtaget rigtig godt. Under møderne er
der ikke fremkommet røster, som skulle give anledning til en ændring af strategisporerne, idet en
række aktiviteter kan inkluderes under sporernes handlinger. Hovedbestyrelsen finder det derfor
hensigtsmæssigt, at fastholde de planlagte spor som er drøftet i samråd med DIF. De vedtagne spor
vil blive bragt til yderligere drøftelse ved møde torsdag d. 24/11 med deltagelse af DIF og DFfR´s strategigruppe.
Ved bestyrelsesmødet blev DFfR´s nuværende udvalgsstruktur endvidere diskuteret. Der var enighed
om, at det kan give god mening, at overveje hvordan DFfR´s strategispor kan understøttes af vore udvalg, som kan medvirke til at sikre, at strategien eksekveres. Strategigruppen vil arbejde videre med
tankerne om, hvordan DFfR´s udvalgsstruktur kan indpasses i strategi-arbejdet. Der er planlagt møde
med DFfR´s udvalg d. 1/12.
Ny formulering af visionen blev besluttet:
”Vi styrker og samler dansk roning samt øger glæden ved roning som sport”.
DFfR´s strategispor skal sendes til DIF senest d. 3. januar 2017. DIF-bestyrelsen vil behandle DFfR´s
strategispor ved et møde i slutningen af januar.

Budget 2017
Budgettet for 2017 blev vedtaget med enkelte mindre korrektioner.
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Ergometerroning i klubberne
DFfR har udsendt en spørgeskemaundersøgelse til samtlige roklubber i hele landet, for at afdække
omfanget af ergometerroning, uddannelse m.v. Over 50 % af roklubberne har svaret på undersøgelsen.
På baggrund af svarene, er der udledt følgende resultater:
Hver roklub har i gennemsnit 10 romaskiner
56% tilbyder rospinning
52% tilbyder rospinning kun i vinterhalvåret
57% har DFfR uddannede rospinning instruktører i klubben
33% vurderer, at der bliver roet flere KM i ergometer end på vandet i deres klubber
69,3% har et særskilt lokale til ergometer roning
52% tilmelder deres roere til DFfR´s ergometerstævner
Med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen vil DFfR tilstræbe at tilpasse uddannelsestilbud, understøtte muligheder for klubudvikling samt understøtte ergometerroning som en aktivitet, der foretages året rundt.

Ungdomsarbejdet i dansk roning er fortsat i fokus:
I henhold til aftale med Nordea-fonden har et eksternt firma lavet en midtvejsevaluering af RoBattle
projektet. På baggrund af rapportens anbefalinger er der udarbejdet et oplæg til forankring af de
gode aktiviteter for børn og unge. Disse bør tænkes ind i DFfR´s strategiarbejde under relevante strategispor. Oplægget anviser muligheder for forankring af Robattle aktiviteterne i DFfR, og rapporten
inkluderer forslag til, hvordan det kan gøres. Hovedbestyrelsen er enige om, at midtvejsevalueringen
af RoBattle projektet er vigtig for at understøtte handlinger i DFfR´s strategiarbejde.

Vedtægtsændringer
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra 5 klubber med henblik på at udarbejde forslag til, hvordan DFfR´s vedtægter kan tilrettes med henblik på en række ønsker om sproglige korrektioner og opdatering af vedtægterne. Arbejdsgruppen er godt i gang og har en ambition
om, at der kan fremlægges en række forslag på den kommende generalforsamling i marts 2017.
Gruppen har planlagt en høringsproces i januar med henblik på fremlæggelse af forslag til hovedbestyrelsens bestyrelsesmøde i januar 2017.

Protest fra Lyngby Roklub, Lyngby Kraftcenter
Hovedbestyrelsen blev orienteret om sagens indhold via DRC´s bestyrelse.

OL2020/FISA kongres
OL-programmet i roning ved OL2020 er fortsat i en spændt politisk proces. Foreløbig har DFfR sammen med SUI, CHN, CAN, AUS samt Asian Rowing Federation (34 nationer) tilkendegivet støtte til et
forslag, som inkluderer LM4-/LW4- på OL programmet i 2020. Men FISA samt en række lande herunder Østeuropa har tilkendegivet, at LM4- bør ekskluderes fra OL programmet og ved den ordinære
kongres i Rotterdam FISA fremlagde et konkret forslag. Der vil blive foretaget en afstemning på
FISA´s extraordinære kongres, som afholdes d. 9-12 februar i Tokyo i 2017. Det er dog IOC bestyrel-
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sen, som senest i juli 2017 endelig vil fastsætte OL programmet. DFfR er repræsenteret ved FISA kongressen i Tokyo. Idet der for DFfR står meget på spil, vil DFfR være repræsenteret med tre delegerede. DFfR har tre stemmer.

Ronetværksmøder
Der har i efteråret været afholdt en række besøg i DFfR´s netværk herunder Synnejysk Ronetværk,
Ronetværk Nordsjælland og Ronetværk Sydhavsørene med deltagelse af repræsentanter fra DFfR´s
bestyrelse. Møderne forløb rigtig godt, og der blev blandt andet givet gode input til DFfR´s strategiarbejde. Sikkerhed var et andet emnet, som også blev bredt debatteret. Der er planlagt besøg i Ronetværk København i december måned.

Næste møde
Afholdes den 25. januar 2017 i Bagsværd.
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