
Kære roer.

Året går på hæld. 2012 vil stå tilbage som et historisk unikt år. Ikke bare på 
kaproningsbanerne, men også i DFfR. Vores 125 års jubilæum er blevet 
markeret ved en række ro-arrangementer rundt omkring i landet. Vi har roet 
Danmark rundt og har haft debut med et coastal stævne. De unge har 
kæmpet om årsgangsmesterskaberne og Motionsturneringen har blomstret. 
En bred buket af arrrangementer, hvor alle kunne være med; store som 
små, unge som ældre. Vi har vist dét, rosporten kan – i DFfR er der 
plads til alle. 

I august måned var vi rigtigt mange, der var stolte over at være roer. Alle er 
vi en del af det samme fællesskab, som de olympiske mestre Mads og 
Rasmus,. OL-Sølvvinderen Fie og Eskild, Kasper, Christian og Morten fra 
fireren. Vores hjerter banker inderligt for rosporten. Vi har alle den samme 
passion. Vi nyder det sociale fællesskab,. naturen og glæden ved at være 
ude i det fri. 

Vi har behov for, at invitere andre til at blive en del af fællesskabet. Derfor 
har de danske OL roere været flittige gæster til begynderkaproningen, til 
skolepartnerskaber og EDON mini regatta. Arrangementer, hvor stjernerne 
har været med til at tænde en gnist i øjnene hos nybegynderne. Den gnist 
kan være kilden til liv i klubberne, og den tror jeg vi alle har brug for. 

Vores opfordring til jer alle er – tag imod de nye med åbne arme. 
Luk dem ind i fællesskabet. Lær dem hvad roning er. De skal have den 
samme passion som du og jeg.  

Glædelig jul og godt nytår.
På vegne af bestyrelsen
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