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DANSK FORENING FOR ROSPORT 

 

 

Navn: Morten Juel Hansen 

Alder: 50 

Roklub: Dragør Roklub 

Tid i rosporten: 1983 

Foretrukne bådtype: Robåd 

  

 

 

Hvorfor stiller du op til DFfRs Hovedbestyrelse?  

Jeg har nu siddet i Hovedbestyrelsen som Næstformand i 2 år og her arbejdet seriøst med at 

forandre Dansk Roning og derved gå i en anden retning. Vi har udstukket en ny strategi og arbejdet 

målrettet med den, men er langt fra færdig. Nyt tiltag er kommet til og flere vil komme. Den 

opgave føler jeg ikke, at jeg er færdig med og har derfor et brænde ønske om at forsætte arbejdet. 

Jeg kan huske, da jeg blev valgt ind, blev jeg spurgt om jeg var kaproer eller motionsroer? Mit svar 

er, at jeg er roer! Om man er det ene eller det andet eller kombinere det, er fuldstændig lige 

gyldigt, for vi laver alle sammen den samme bevægelse og det er den, der binder os sammen 

omkring den sport vi alle sammen elsker. Jeg vil altid holde fast i at bredden skaber eliten og 

eliten skaber bredden! Vi kan ikke undvære det ene frem for det andet! 

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

Jeg brænder for Dansk roning og derfor hele parken, der er så noget jeg ved mere om en andet og 

det har været med til at definere den roer jeg er i dag. Jeg er for nuværende kontaktperson til 

Ergometer og Masterudvalget og har været med til at starte disse to nye udvalg op og sætte 

retning på aktiviteterne. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så mener jeg, at det vigtigste er vores 

ungdomsarbejde i bred forstand. Her har vi som forbund ikke helt slået til i en årrække, men det 

er vi ved at lave om på nu!  

Jeg brænder også for at Dansk roning har en stemme internationalt, da jeg ikke tror på, at vi kan 

lukke os om os selv. Derfor har jeg gennem mit internationale dommervirke og i samarbejde med 

dommerudvalget i en årrække arbejdet på at opnå opbakning til en plads i en World Rowing  

kommission, hvilket lykkedes i år med en plads i Umpire Commission. Den platform vil jeg bruge 

for at gøre Dansk ronings stemme endnu højre internationalt.   


