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Strategiudvalg Spor 2
Af Udvalgsformand Sten Zülow
DFfR 4 årige strategiprogram blev skudt i gang med et strategiseminar april 2018.
Strategiudvalg spor 2 fik en stærk konstituering med udvalgsformændene for Coastal-, Langturs, Langdistancekapronings- og Kaproningsudvalget. At HB også deltager med to medlemmer,
Regitze Siggaard og Sten Zülow og Rosportens Hus med Projektleder Anna Karina Gravad viser en
stærk prioritering af området.
Overskriften på spor 2 er ”Fastholdelse af voksenroere med organiserede træningstilbud i
klubberne”. Strategiudvalget har dog valgt at tilføje ”Rekruttering” til overskriften. Vi skal også
her være mere målrettede og stærke.
Strategiudvalget er kommet godt i gang med arbejdet og har gennemført to møder og et tredje i
januar 2019.
Udvikling af klubberne er et fokusområde, hvor vi kan hjælpe klubberne til en bedre forståelse for
rekruttering og fastholdelse. Her har DFfR projektleder Anna Karina opnået stor succes. 14
klubber er i gang med et udviklingsforløb og flere har vist interesse.
Det overordnede formål for strategiudvalget er at nedgangskurven for medlemstallet
knækkes og at vi får en positiv udvikling, gerne 10 % over 4 år.
En stærk rekruttering og en bedre fastholdelse af medlemmer er afgørende for DFfR fremtid.
Strategiudvalget opgave er bl.a at skabe rum og ressourcer til nye initiativer indenfor udvalgenes
fagområder, men vi bidrager også med ideer indenfor andre kerneområder som træning,
universitetsroning, kommunikation mm. Her kommer deltagelse af de to HB medlemmer til god
nytte når der skal formidles til HB.
Kommunikation ligger ikke inden for spor 2 ansvarsområde, men det er af afgørende betydning
at vi får en god kommunikation til klubberne/medlemmerne. Mål, delmål, resultater, initiativer
og værktøjer skal ud til klubberne og vi skal dele vores succeshistorier bredt.
Vi er klar til at rykke i 2019
1. De tre vigtigste emner/resultater som I har arbejdet med/opnået i 2018. Skriv dem i prioriteret
rækkefølge.
1.1 Stratetisk udvalg spor 2 er kommet godt i gang med arbejdet og har allerede
gennemført 2 møder og et tredje er planlagt til januar 2019.
1.2 Klubudviklingsarbejdet, som DFfR projektleder Anna Karina Gravad forestår er blevet
en stor succes. Hun er et godt stykke foran den målsætning, der er aftalt jf. strategiplanen
og flere klubber har meldt deres interesse. Det er hensigten at udnytte momentum og
udbygge området.
DANSK FORENING FOR ROSPORT

1

ÅRSBERETNING 2018, SPOR 2
1.3 Udvikling af værktøjer til gavn for klubberne. At omsætte ideer til handling. Herunder
at tilvejebringe de nødvendige ressourcer.
2. Skriv en sætning om, hvad er det vigtigste udvalget skal arbejde med i 2019
2.1 Kommunikation.
Hvordan får vi kommunikeret mål, delmål, resultater og værktøjer ud til klubberne.
Vi skal dele vores målsætninger og succeshistorier bredt.
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