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Navn: Martin Haldbo Hansen 

Alder: 51 år 

Roklub: Holstebro Roklub / KVIK 

Tid i rosporten: 1982 - 2020 

Foretrukne bådtype: 1x (Empacher, model 

K12) 

 

 

 

Hvorfor stiller du op til DFfRs Hovedbestyrelse?  

Jeg stiller op som suppleant til bestyrelsen.  

På sigt vil jeg gerne vælges ind i DFfR´s Hovedbestyrelsen, men stiller i første omgang op som 

suppleant.  

Som suppleant vil jeg bruge tiden på at sætte mig ind i roning anno 2020 og på den baggrund 

orientere mig i forhold til udviklingsmuligheder. 

Roning er en fantastisk og unik sport og roning har fortsat en betydningsfuld plads i dansk idræt.  

For mig er roning ikke kun elitesport. Roning er er for alle:  Alle aldre, for motionisten og 

supermotionisten, for de unge og de gamle, for elitesportsfolk, for universitetsroere, for 

langdistanceroere, turroere, morgenroere, osv.  

I min optik ser fremtiden lys ud for dansk roning. Men vi er nødt til at gøre det rigtigt og søge 

inspiration både indad og udad til.   

 

Hvilke områder brænder du for? (coastal, ungdom, 60+ etc.)  

Jeg brænder for at sikre udviklingen og bredden i tilbuddene i dansk roning: 

Vi skal fortsætte med at være en sport, hvor der plads til:  

Kaproere: unge, elite, bredde, supermotionister, universitet og masters. 
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Inriggerroere: korte og lange ture, langdistancekaproning osv.  

Roere i alle aldre: Unge, seniorer og veteraner. 

Roning i alle former: Coastal, outrigger, inrigger, kort- og langture, osv. 

OSV…  

Vi skal søge inspirationer hos dem der gør det godt i dansk roning allerede og vi skal søge 

inspiration i andre idrætter og organisationer, der har fundet nøglen til fremtidens idrætstilbud.  

 

Min baggrund 

Bosiddende i Torsted nær Ringkøbing og Holstebro.  

Uddannet lærer samt masteruddannelse i Ledelse af uddannelsesinstitutioner.  

Pædagogisk leder på professionshøjskolen VIA University College (læreruddannelsen i Nørre 

Nissum) 

 

Roning:  

Viborg Roklub 1982 

Nu aktivt medlem af Holstebro Roklub.  

Kaproere: 1983 – 1996 

Landshold: 1986 – 1996.  

 

 

 

 

 

 

 

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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