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DANSK FORENING FOR ROSPORT 

 

 
 

 
 
Navn: Astrid Haastrup 

Alder: 45 år 

Roklub: Roforeningen KVIK 

Tid i rosporten: 32 år 

Foretrukne bådtype: 4x 

 

 

 

Hvorfor stiller du op til DFfRs Hovedbestyrelse?  

Hvad er det der gør roning så unikt?  

Roning har givet mig mange oplevelser, i ind- og udland, i form af roning på hverdagsafter, ture til Helsingør 

og Mikkelborg og spise is, langture med skønne naturoplevelser og kulturelle indslag, 

langdistanceskaproning som junior og seniorroer og ikke mindst en tid som successfuld kaproer på 

landsholdet. Disse er meget forskellige, men alle på hver deres måde oplevelser der har gjort mig til den 

roer jeg er idag. 

Jeg tror på roningens mange facetter, på at det er muligt at lave tilbud der er til glæde for bredden i dansk 

roning. Jeg vil være med til at promovere roning og udbredde glæden ved at dyrke en sport som man kan 

dyrke på lige præcis den måde der tiltaler den enkelte mest.  

 

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

Med min brede baggrund inden for roning vil jeg arbejde for at styrke dansk roning på flere fronter. 

Jeg vil arbejde for at styrke bredden i dansk roning samt for at tiltrække flere og yngere  til sporten, og på 

at fastholde de yngre roere. Stortens fælleskab skal være drivkraften. 

Jeg brænder for at gøre Danmark til et land der er attraktivt for roturisme både for de danske og 

udelandske roere hvor vi kombinere natur, kultur, gastronomi og motion.  

Coastal roning gør mere indpas og bliver måske snart en del af det olympiske program. Der ligger et stort 

stykke arbejde foran os hvis vi skal have et dansk coastal rocenter på benene – det ser jeg spændende 

udfordringer i, samt mulighder for nytænke og samtænke dansk langdistancekaproning. 
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Kompetencer: 

• Fra mit arbejdsliv bringer jeg stor ekspertise med udarbejdelse og eksekvering af strategi. Samt bringer 

jeg flere års erfaring med tilrettelæggelse og undervisning på hørjere vidergående udannelse. 

• Jeg skaber let relationer via dialog, imødekommenhed og professionalisme og er god til at samarbejde 

på tværs og på alle niveauer, hvilket har været essentielt i mit arbejdsliv, men også som ungdomsleder i 

Humlebbæk Roklub og i Sjællandskredsen. 

• Som person er jeg entusiastisk, ambitiøs, aktiv af natur og besidder stor tålmodighed og robusthed. Jeg 

er proaktiv, nytænkende og fleksible. To af mine personlige styrker er min dedikation og engagement. Jeg 

er struktureret, detaljeret og resultatorienteret. 

 

 

 

 

 

 

 


