
 

Kære alle 
 
Sæson 2022 bliver på mange måder meget anderledes end sidste år. I kender listen; ny formand for DFfR, 
ny formand for DRC’s bestyrelse og ny sportschef, vel at mærke på én gang. Derudover har vi, mens disse 
linjer skrives, været nødsaget til at opsige vores ungdomslandstræner pga. nedsat tildeling af Team 
Danmark støtte. Uanset hvor positive briller vi tager på, er der tale om et kæmpe tab af erfaring og viden. 
MEN samtidig er det en gunstig mulighed for en ny opstart. Når nu alting alligevel er oppe i luften, kan vi 
lige så godt bruge situationen, som alletiders mulighed for at forandre de ting der ikke tidligere har 
fungeret optimalt. De indtryk jeg har fået siden offentliggørelsen af min tiltrædelse som sportschef, tegner 
et billede af indestængt energi og lyst til at få sat fut under gryderne i kapronings-Danmark. Det er faktisk 
en underdrivelse. Det virker mere som om nogen har vækket Holger Danske… Og det jeg gerne vil bruge 
kampgejsten til, er at nedkæmpe pessimisme, mistillid, lukkethed og sparke gang i en ny gylden periode for 
dansk kaproning.    
 
På dette KU-seminar glæder jeg mig til at introducere mig selv, og fortælle lidt om min vision for den 
mission dansk kaproning skal ud på. Jeg skal nok fatte mig i korthed og kan vel nedkoge det til: Vi skal trives 
og sejre! – for så kan vi komme hurtigt videre til alle de konkrete opgaver vi snarest skal finde løsninger på!   
 
I en fremtid uden en fungerende ungdomslandstræner er der en række opgaver, som vi skal sikre fortsat 
udføres. Nederst i dokumentet er en længere liste over de opgaver der før var beskrevet som en del af 
landstrænerfunktionen. Den skal gennemgås og evalueres, så vi kan finde ud af, hvordan vi fremadrettet 
ikke taber vitale dele af talentudviklingsarbejdet. Det kan lyde bizart, men det er ambitionen, at dansk 
ronings talentarbejde skal styrkes i fremtiden, upåagtet det øjeblikkelige tab. Her tænkes både i antal 
ungdomsroere som vælger kaproningsvejen, hvor hurtigt de ror, og ikke mindst hvor godt de har det i 
processen! Vi skal arbejde frem mod Danmark altid kan stille til start i alle bådklasser ved internationale 
junior- U19 og U23 mesterskaber og gerne ved hjemmelige regattaer have oplevet national konkurrence i 
dem allesammen. Min vision er, at styrkelsen skal ske igennem en professionalisering af 
kraftcenterstrukturen. Hvor midlerne tidligere blev brugt meget centralt, er det håbet, at vi kan 
sammensætte et støttekoncept, hvor projektmidler og Team Danmark støtte kan bruges tættere på roerne. 
Midlerne skal give flere og bedre kvalificerede trænertimer på vandet og bedre vilkår for at skabe gode 
træningsmiljøer i kraftcentrene. Skal dette være muligt kræver det en omstrukturering af 
kraftcenterstrukturen og et eftersyn af kraftcenterkonceptet.  
 
På KU-seminaret har jeg, udover den dejlige lange selvfede snak om mig selv, to vigtige ting der skal 
arbejdes med.  

1. Drøftelse af ønsker for en ny kraftcenterstruktur 
2. Drøftelse af fordeling af ansvar og funktioner vedrørende talentudviklingsarbejdet som tidligere 

henlå i ungdomslandstrænerfunktionen 
 
For I ikke ankommer helt u-informerede kan I herunder se to FORSLAG, og bemærk der står forslag, til en 
ny kraftcenterstruktur, en oversigt over mine tanker for en tidsplan for omstruktureringsarbejdet samt en 
liste over de opgaver der skal fordeles og dækkes af andre end en central ungdomslandstræner. På KU-
seminaret vil jeg kort opridse mine tanker ud fra de samme figurer, og ellers skal vi arbejde meget jordnært 
på at give alle meninger, gode råd og de ypperste stratetiske tanker for fremtiden videre til den gruppe der 
kommer til at skulle udmønte visionen. Så jeg håber I kommer til dagen veludhvilede og arbejdsparate! 
 
 
 De kærligste hilsner 
Thor 



 

Materiale til drøftelse af ønsker for en ny kraftcenterstruktur 
 
Slide 1: Plan for udviklingen af ny kraftcenterstruktur: 

 
 
 
 
Slide 2: Et forslag til hvordan strukturen kunne blive: 

 
 
 
 
 
 
 



 

Slide 3: Et andet forslag til hvordan strukturen kunne blive: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Materiale til drøftelse af fordeling af ansvars- og funktionsområder 
vedrørende talentudviklingsarbejdet som tidligere henlå i 
ungdomslandstrænerfunktionen 
 
Her er overblikket i korte sætninger over de funktioner ungdomslandstræneren tidligere varetog, og som vi 
skal forholde os til, hvordan vi fortsat sikre essensen af i en ny kraftcenterstruktur. 
 
Funktioner tidligere varetaget af ungdomslandstræneren: 
UDVIKLING AF UDØVERE 
- Implementere ATRO-konceptet 
- Sparringspartner for trænere i forhold til planlægning vedrørende udviklingsfokus og 

sæsonplanlægning for de enkelte roere 
- Motivere ungdomsroerne til at indgå i en elitekarriere – særlig opmærksomhed på betydende skift i 

roernes liv. 
- Rådgivning i forhold til rokarriere og uddannelse 
- Koordinere i samarbejde med DRC’s sportschef anvendelse af Team Danmark ressourcer 
- Udbrede kendskabet til ”Den danske rostil” 
- Udbrede kendskabet til DIF og Team Danmarks værdisæt for talentudvikling ”HUSET” i talentarbejdet.  
- Indsamler landsdækkende ugetest og giver tilbagemelding til trænere og roere 
- Udarbejder vejledende træningsprogrammer for U23 og U19 bruttogrupperoere 

UNGDOMSLANDSHOLDENE 
- Overordnet ansvar for U23 og U19 landsholdene (struktur) 
- Skabe samlet overblik over ”fødekæden” 
- Udarbejder en årlig plan for ungdomlandsholdenes aktiviteter 
- Kompetence- og talentudviklingsarbejde 
- Evaluerer ungdomslandsholdsarbejdet og sørger for rød tråd 
- Udvælgelse og etablering af projektbåde, herunder selektionsprocessen. Sikre koordinering mellem 

trænere 
- Tilrettelæggelse af træningslejre for U23 og U19 bruttogrupperne (indhold + gennemførsel) 

KRAFTCENTERSAMARBEJDE 
- Implementere DFfRs kraftcenterkoncept 
- Afholde ét årligt møde med kraftcentre (med fokus på sportslig udvikling, samarbejde mellem 

kraftcentre, udviklingsmål) 
- Sikre relevante politikker udmøntes i kraftcentrene 
- Drøfter kraftcenterets roere og iagttager dem under træning 

KONKURRENCER 
- Budgetforslag til KU for internationale konkurrencer i U23 og yngre aldersgrupper 
- Udarbejde indstillinger til KU om udtagelse af roere til internationale mesterskaber og regattaer.  
- Praktisk planlægning og organisering af danske holds deltagelse ved NM, EM og VM 
- Varetagelse af sportslig ledelse (mandskabsleder) ved internationale mesterskaber for U23 og U19 
- Evaluering af mesterskaber (både sportsligevaluering og om praktiske forhold) 


