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Navn: Conny Sørensen 

Alder: 65 

Roklub: Roklubben SKJOLD 

Tid i rosporten: 44 år 

Foretrukne bådtype: Inrigger /ergometer 

 

Motivation for at genopstille som formand: 
Efter nu to år som formand for DFfR kan jeg sige, at jeg stadig brænder for DFfR, som er en organisation, 
der er fyldt med spændende mennesker, aktiviteter, traditioner, nytænkning og meget mere. Det 
fællesskab er jeg stolt af at være en del af. At kunne være med til at udvikle det og give gode oplevelser for 
alle medlemmer, hvad enten det er på motionsture, i ergometer, på kaproningsbaner eller hygge og 
fællesskab i klubber, motiverer mig i den grad og det arbejde vil jeg gerne fortsætte. 

Jeg må indrømme, at det tager meget af min tid, men det er det hele værd og derfor vil jeg gerne fortsat 
være med til at udvikle DFfRs organisation, så der til unge som ældre tilbydes naturoplevelser, motion, 
klubber med unikke fællesskaber, udlevelse af drømme på kaproningsbaner nationalt og internationalt 
samt meget mere.  

Min profil og  rosportslige baggrund: 
Første oplevelser med roning var i Ringsted Roklub – er født og vokset op Ringsted. 

Flyttede til København i 1978 og blev medlem i Roklubben SKJOLD, hvor jeg har været medlem siden. 

Har siddet i SKJOLDs bestyrtelse i en årrække og kender til de opgaver, glæder og udfordringer, der er i en 
roklub. Har hjulpet med SKJOLDs Skole OLprojekt på Østerbro Stadion og sidder nu i SKJOLDS Fonds 
bestyrelse. 

Har siddet i HB som økonomi ansvarlig i DFfR og bestyrelsesmedlem i DRC af to omgange fra 1990 - 2002 
og fra 2014 - 2021.  Deltaget som delegeret i adskillige World Rowing (FISA) kongresser, DIF årsmøder m.m. 
i de to bestyrelses perioder. Har været formand for DFfR fra 2021. 

Har været medlem af DIFs udviklingsudvalg og er nu i DIFs arbejdsgruppe for Supplerende regnskaber og 
er Intern revisor i DIF. 

Som person er jeg energisk, dialogsøgende og nysgerrig. Jeg sætter ærlighed, integritet og respekt for 
andre meget højt. Fra job i topledelse som økonomidirektør i større virksomheder har jeg stor ledererfaring 
og erfaring med virksomhedsudvikling, strategi m.m. samt et godt netværk i erhvervslivet.
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Hvad kan I forvente af mig som formand - hvad brænder jeg for nationalt og internationalt?  

Som formand for DFfR har jeg arbejdet for de løfter jeg gav for 2 år siden og synes, at jeg sammen med 
mine bestyrelseskollegaer i HB er nået langt: 

- at HB kommer tættere på de aktiviteter, der foregår i klubber, netværk og udvalg 
- at vores organisation er sammensat, så vi løfter i flok og udnytter vores ressourcer bedst mulig 
- at vores kommunikation sikrer at alle informationer kommer ud til medlemmer, klubber, netværk 

og udvalg 
- at vi udnytter den interesse, der er kommet for naturen til  gennem ropas m.m. at få endnu flere 

ud på motions- og oplevelsesture 
- at vi udnytter coastalroning og ergometerroning  til at få nye medlemsgrupper og fastholde dem 

vi har 
- at vi sammen med klubber, kommuner og myndigheder sikrer, at vi fortsat har adgang til godt 

rofarvand, som bl.a. flere steder er truet af store anlægsprojekter i havne  
- at vi trods modstand og vanskeligheder arbejder for faciliteter og kaproningsbaner i bl.a. 

Bagsværd, Brabrand og Haderslev 
- at vi gennem samarbejde med klubber , kraftcentre og DRC får udviklet talenter og fastholder vores 

høje eliteniveau og opbakning fra Team Danmark  
- at vi fortsat arbejder på at få indflydelse og danske roere placeret på poster i World Rowing 

kommissioner, hvor vi senest har budt ind på og opnået flere poster 
- at vi alle finder glæden ved roning og alle dens facetter og sprænger glasloftet på 15.000 

medlemmer og bliver endnu flere 

Hvad jeg ser som den største udfordring i dansk roning, og hvordan jeg vil arbejde for at løse den? 

Den største udfordring i dansk roning, tror jeg, er os selv.  Vi har så mange engagerede og dygtige 
frivillige i DFfR, og kan vi få alle til at arbejde sammen og blive enige om at gå i samme retning, så 
har vi enorme ressourcer, der kan udvikle alle hjørner af roning.   

Det vi kan gøre sammen, i respekt for hinandens forskellige holdninger, vil kunne give stærke 
løsninger, fantastiske aktiviteter, dygtige roere m.m. 

Det håber jeg, at vi løser det ved, at tale sammen, sætte fælles mål og respektere hinanden.  Ved 
at inddrage gode værdier, tror jeg, at vi bl. a. kan gøre – SÅDAN: 

Samarbejde 
Åbenhed 
Dialog 
Anerkendelse 
Nærhed 

Netop det SÅDAN synes jeg har præget de første 2 år i min formandsperiode og det skal vi 
fortsætte. 


