PRÆSENTATION: KANDIDAT TIL HB

Navn: Niels Iversen
Alder: 65 år
Roklub: Thorsminde Coastal Roklub
Tid i rosporten: Roer siden 1968
Foretrukne bådtype: Robåde!

Hvorfor stiller du op til DFfRs Hovedbestyrelse?
Jeg stiller op som kandidat til bestyrelsen i DFfR. hvor jeg vil styrke rosporten ved at indlede
en strategiopdatering, der skal udvikle rosporten i forhold til det samfund og den tid vi agerer
i. Jeg vil arbejde for at få flere ungdomsroere i DFfR ved at fremme bredde og eliteroningen
igennem bedre tilbud, åbenhed for nye bådtyper og nye aktivitetstilbud. DFfR skal udover det
sportslige se sig selv bredere, og arbejde proaktivt med natursyn, sociale fællesskaber m.m.,
så rosporten tiltrækker medlemmer i alle aldersgrupper.

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

-

-

-

Jeg vil arbejde for at:
Sætte større fokus på børn og ungdom, hvor klubberne skal motiveres og støttes til at
udvikle ungdomsafdelinger, og der skal tænkes og handles målrettet rent
aktivitetsmæssigt for at få flere aktive ind i klubberne i aldersgrupperne 18-35 år. Der
skal arbejdes på at få en bred gruppe af ungdomsroere og yngre seniorroere, der
dyrker motionsroning, men det er naturligvis også et mål at styrke fødekæden til Dansk
rosports elite, igennem en stor bredde. Dette med en bevidst lokal regional indsats for
U18/19 og 23 roere.
Skabe mere samarbejde internt i rosporten, hvor der kan findes store synergier.
Bestyrelse, udvalg, netværk, sekretariat og klubberne skal motiveres til at samarbejde.
Der skal ikke blot tænkes, men også handles på tværs.
DFfR skal gøres til et aktivt naturforbrugende forbund, hvor roere fra ungdom til
senseniorer oplever naturen set fra en robåd. ”Folk” søger naturen og vil gerne være en
del af denne, men i en afpasset periode, da kalenderen ikke rummer tid til weekendture
hver 2.uge, sommerferie roning over flere uger osv.
Gennemføre nye tiltag for at fremme rosporten indenfor sociale fællesskaber, det ”at
være”, konkurrence-, tur- og motionsroning, nye alternative aktiviteter mv. Der skal
søges tilskudsmidler via fonde for at finansiere ambitiøse tiltag.
Finde og implementere nye ro- og bådtyper, der kan støtte indsatsen for flere
medlemmer i rosporten.
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Universitetsroningens udvikling i klubregi med sigte på deltagelse i national og
international studenter/universitets regattaer.
DFfR kan tiltrække og fastholde konkurrenceroere, ved at styrke de regionale
kraftcentre” der kan ”levere varen” med optimale forhold for unge roere, der er i
videregående uddannelse. De unge skal ikke nødvendigvis søge mod København for at
”komme på holdet”, men kan ro under det regionale kraftcenter der samarbejder med
DRC, hvor eliten af dansk konkurrenceroning selvfølgelig skal samles!
Dansk rosport indenfor de næste 2-3 år er en førende nation, hvad angår coastalroning.
Her tænkes på både tur - og konkurrenceroning.

Rofaglig baggrund:
-

Langtursstyrmand siden 1997
Instruktør (A B C D) - start i 1970 og sidst opdateret C&D i 2018
Motions- og turroer, motionskaproer f.eks. 8 GP på kortbane, roergometer
motionskaproer, langdistancekaproer, klubtræner og instruktør for motionsroere, NU
ved benyttelse af coastalbåde.

Organisatorisk baggrund:
-

1968 - 1973: Medlem af Maribo Roklub, ungdomsleder.
1991 - 1995: Medlem af Odder Roklub. Formand i et år
1995 - Medlem af Aarhus Roklub
1995 - Materialeforvalter i Aarhus Roklub
1996 - Bestyrelsesmedlem i Aarhus Roklub
1997 - 2004: Formand for Aarhus Roklub
2005 - Frivillig administrator for Roklubbernes fælles transportforsikring ved Alm Brand
2012 - 2018: Næstformand for Aarhus Roklub
1993 - 2003: Formand for Sydjysk Kreds
2003 - 2011: Medlem af hovedbestyrelsen i DFfR, formand for Motions- og turudvalget
(MTU)
Start 00-erne - Involveret i Langdistancekaproningsorganisation (LDKU) og LDK
dommeraktivitet på baggrund af aktiv LDK aktivitet.
2007 - Frivilligt arbejde for Eurow med transport m.m. Involveret ved udvikling af
dansk bygget coastalbåd.
2011 - 2019: Medvirkende ved opstart af coastalroning i DK, coastalnetværk osv.
2012 - 2016: medlem af Hovedbestyrelsen i DFfR.
2015: Medstifter af DFfR Coastal Rowing Center i Thorsminde, og Thorsminde Coastal
Roklub
2016 - Formand for Thorsminde Coastal Roklub
2016 - Involveret I DFfR projektet RoBattle, og ansvarlig for Skole OL Aarhus, og
instruktion af skoleklasser målrettet Skole OL
2019 - Bestyrelsesmedlem og koordinator Kraftcenter Aarhus
2019 - Medlem af DFfR Coastaludvalg

Civil baggrund:
-

Socialpædagog
1974 - 2001 Pædagogarbejde, afdelingsleder og forstanderstillinger på specialområder.
2001 - Idrætskonsulent, Psykiatriområdet, Aarhus Kommune
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