PRÆSENTATION: KANDIDAT TIL HB

Navn: Hother Hennings
Alder: 54 år
Roklub: Aarhus Roklub
Tid i rosporten: 33 år
Foretrukne bådtype: Coastal, in- og outrigger

Hvorfor stiller du op til DFfRs Hovedbestyrelse?
Jeg vil arbejde for at styrke rosporten med flere aktive roere i en tid, hvor danskerne søger
identitet, har øget fokus på den danske natur og historie, udendørs sport, fysiske udfordringer og
meningsfyldte fællesskaber.
Tiden er med os og rosporten har det hele! Men, det vil kræve et strategiskifte fra forbundets side
og et par donationer af de store at gennemføre projektet – Det er her jeg håber at kunne gøre en
forskel.

Hvilke områder brænder du for? (coastal, ungdom, 60+ etc.)
Jeg vil arbejde for at:
-

Skabe bedre rammer for børn og unge mennesker i rosporten for derved få flere unge ind
i rosporten.

-

Opbygge en række attraktive tilbud til motionsroerne, for at skabe større bredde i
rosporten og for bl.a. at skabe et større rekrutteringsgrundlag for kaproningen.

-

Styrke kaproningen, igennem styrkede regionale ”Superkraftcentre”.

-

Udvikle flere værktøjer til aldersgruppen 60+, så mulighederne for at dyrke motion,
fremme socialt samvær og meningsfyldte fællesskaber, styrkes.

-

Udvikle Brabrand Rostadion som Danmarks andet internationale rostadion, efter
Bagsværd.
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-

Udvikle
et
”langtursværktøj”
der
giver
overblik
over
turmuligheder,
overnatningsmuligheder (klubhuse, sheltere, primitive lejrpladser mv.), Vejledning,
Sikkerhed mv.

Rofaglig baggrund:
Langtursstyrmand siden 1991.
Instruktør siden 1990
Organisatorisk baggrund:
Formand Kraftcenter Aarhus 2018 –
Bestyrelsen Aarhus Regattaforening 2017 –
Kasserer Thorsminde Coastal Roklub 2017 –

Formand, Aarhus Roklub 2012 – 2018
Kasserer, Aarhus Roklub 1999 – 2000
Sekretær, Aarhus Roklub 1990 – 1991
”Primus motor” i fundraising til transformation af klubhuset ”Søsporten” i Aarhus, der realiseres
okt. 2020 – april 2022.

Spejderbaggrund, har blandt andet være Divisionschef i det Danske Spejderkorps.

Civil baggrund:
Civiløkonom
Adm. Direktør i en mellemstor medievirksomhed 1995 – 2012
Driver virksomheden Aros Adventure, der arbejder i spændingsfeltet mellem natur, historie og
outdoor.
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Udfyld og send til dffr@roning.dk senest d. 27. maj. Så kommer dit kandidat CV med i den endelige
udsendelse af materialer til HGF 2020
(Bemærk at det ikke er et krav, du kan stadig stille op til hovedbestyrelsen helt som normalt (også
blot ved at annoncere dit kandidatur på dagen), selvom du ikke indsender et kandidat CV. )
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