Navn: Bo Kaliszan
Alder: 48 år
Roklub: Roskilde Roklub
Tid i rosporten: Indmeldt i Roskilde Roklub i
1986 – 36 år
Foretrukne bådtype: Outrigger - specielt 1x &
2x

Forventede arbejdsopgaver:
-

Deltagelse i HB-møder (mellem 6 og 8 møder om året, i et normalt år)
Aktiv deltagelse i det politiske arbejde og i beslutningsprocesser.
Du vil få ansvaret for at være bindeled mellem et eller flere af DFfRs udvalg og HB.
Diverse repræsentative opgaver ved DFfR-arrangementer og nationale regattaer.

Hvorfor stiller du op til DFfRs Hovedbestyrelse?
Roning har være en meget stor del af mit liv. Siden min indmeldelse i 1986, hvor jeg startede til
sommerferieroning, har roning være med mig over alt. Jeg tilbragte et år i London, hvor jeg roede
for Thames Rowing Club og efterfølgende roede for det danske senior landshold fra 1994 og frem
til 2001, hvor jeg deltog i alle VM og OL. I den periode var jeg bl.a. roerrepræsentant i DRC.
Jeg har altid haft den holdning, at man ikke kan tage, hvis man ikke giver. Jeg har derfor også
prøvet at efterleve det i Roskilde Roklub, hvor jeg har været med i flere udvalg og ikke mindst
været en del af bestyrelsen siden 2018, og hvor jeg nu på fjerde år er formand.
Samarbejdet mellem klubber og DFfR er noget, som jeg som formand i Roskilde Roklub vægter
meget højt. For mig er det vigtigt at klubberne kan se sig selv i det der foregår i DFfR, og ikke
mindst i hovedbestyrelsen, og at hovedbestyrelsen er bevidst om hvad der rører sig i klubberne.
Det er alt fra motion til kaproning – unge til ældre.
Netop de unge har min store opmærksomhed. Det er her vi som foreninger kan gøre en kæmpe
forskel, ved at give de unge et fantastisk sammenhold og gode oplevelser. Det kæmpe arbejde
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som DFfR har lavet på skoleområdet, vil jeg gerne støtte op om og sikre at det kommer hele vejen
ud til ungdommen i alle klubber, samt at sætte et større fokus på ungdomsarbejdet og rammerne
hertil.
Jeg vil arbejde for den gode dialog og tone, for jeg mener at med ordentlighed og ærlighed, når
man længst, selvom man ikke altid kan være enig om alt.
Med en rolle som en del af Hovedbestyrelsen, vil jeg arbejde med at udvikle dansk roning, til fordel
for alle typer klubber i DFfR.

Hvilke områder brænder du for? (coastal, ungdom, 60+ etc.)
Jeg brænder generelt for roning, men ungdommen har i de seneste år haft mit store fokus.
Kaproning er en del af min identitet, som gør at jeg har et internationalt netværk.

Udfyld og send til dffr@roning.dk senest d. 25. februar 2022. Så kommer dit kandidat CV med i
den endelige udsendelse af materialer til HGF 2022. Vi ser helst, at du holder dig kortfattet i dine
besvarelser på spørgsmålene. Det er ligeledes muligt, at lave en uddybende præsentationsvideo
af dig selv, som vi vil annoncere på roning.dk.
(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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