
Dansk Forening for Rosport 
www.roning.dk 

 

 Side 1/1 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   23.	  marts	  2018	   	  
	  
Barselsvikar	  til	  ungeaktiviteter	  i	  Roforbundet	  Dansk	  Forening	  for	  Rosport	  
	  
Dansk	  Forening	  for	  Rosport	  (DFfR)	  søger	  en	  energisk,	  frisk	  og	  udadvendt	  barselsvikar	  til	  
at	  gennemføre	  de	  aktiviteter,	  vores	  udviklingskonsulent	  for	  unge	  forlader	  for	  en	  periode	  
p.g.a.	  barsel	  fra	  1/6-‐2018.	  
	  
Barselsvikariatet	  er	  en	  fuldtidsstilling	  med	  base	  på	  forbundets	  kontor	  ved	  Bagsværd	  Sø,	  
men	  også	  med	  aktiviteter	  i	  roklubber	  i	  hele	  Danmark.	  Tiltrædelse	  snarest	  mulig.	  
	  
Opgaverne	  løses	  dels	  selvstændigt	  dels	  i	  samarbejde	  med	  forbundets	  meget	  engagerede	  
frivillige	  fra	  roklubberne.	  
	  
Primære	  opgaver	  er:	  

- Udvikling	  og	  planlægning	  af	  spotkurser	  målrettet	  klubber	  der	  arbejder	  med	  børn	  
og	  unge	  eller	  som	  ønsker	  at	  komme	  i	  gang	  (afholdelse	  af	  2-‐3	  møder	  årligt	  fra	  2019)	  

- Support,	  rådgivning	  og	  sparring	  med	  klubber	  der	  arbejder	  med	  unge	  eller	  klubber	  
som	  ønsker	  at	  komme	  i	  gang	  (klubbesøg,	  mail/tlf.)	  

- Planlægning	  og	  afvikling	  af	  inspirationsseminar	  for	  klubber	  der	  arbejder	  med	  børn	  
og	  unge	  (1	  seminar	  årligt)	  

- Skole	  OL	  /	  skolesamarbejde,	  herunder:	  
o Kontakt	  til	  og	  sparring	  med	  klubber	  der	  ønsker	  at	  afvikle	  Skole	  OL	  stævner	  
o Kontakt	  til	  klubber	  der	  ønsker	  at	  samarbejde	  med	  lokale	  skoler/kommune	  
o Administration	   og	   drift	   af	   ergometertrailere,	   som	  udlånes	   til	   skoler	   i	   hele	  

landet	  (hele	  skoleåret)	  
o Deltagelse	  i	  koordineringsmøder	  i	  Skole	  OL-‐gruppen	  
o Koordinerende	  funktioner	  ifb.	  Skole	  OL	  finalen	  

- Kontaktperson	  (sparring/support)	  til	  ungdomsudvalget,	  som	  bl.a.	  årligt	  skal	  afvik-‐
le	  to	  events	  for	  børn	  og	  unge	  som	  en	  del	  af	  strategien	  

- Administration	  ifb.	  med	  booking	  af	  EDON	  både	  
- Rådgivning/kommunikation/administration	  ifb.	  med	  afvikling	  af	  Sommer-‐roskoler	  

for	  børn	  og	  unge	  
- Opdatering	  af	  og	  nyheder	  til	  hjemmeside,	  Facebook,	  Skole	  OL	  og	  nyhedsbrev	  

	  
	  
Er	  du	  den	  person,	  der	  meget	  gerne	  med	  en	  romæssig	  baggrund,	  kan	  træde	  ind	  i	  et	  bar-‐
selsvikariat	  og	  løse	  ovenstående	  opgaver,	  hører	  vi	  meget	  gerne	  fra	  dig.	  
	  
For	  nærmere	  information	  kan	  du	  kontakte	  Louise	  Holm	  lou@roning.dk	  eller	  Conny	  Sø-‐
rensen	  connysorensen8@gmail.dk	  	  
	  
Ansøgning	  sendes	  senest	  16/4-‐2018	  til	  dffr@roning.dk	  	  


