
Assens Roklub i udviklingsarbejde. 

 

I Assens Roklub har vi opstartet et klubudviklingsforløb, der understøttes af en idrætskonsulent fra 

Dansk Forening for Rosport og på sigt også en konsulent fra Dansk Kano og Kajakforbund.  

Forløbet strækker sig over de kommende 2 års tid og tager dels form af en række møder, hvor der 

gives inspiration og kan udveksles erfaringer med andre roklubber og dels via konkrete tiltag i 

Assens Roklub, som vi selv udvælger.  

De andre roklubber er Middelfart Roklub og Nyborg Roklub. 

Ved hvert møde vil der være et særskilt fokusområde og det er håbet, at vi gennem sparring med 

andre klubber, såvel som konsulenterne, kan få nye idéer til, hvordan vi fortsat gør Assens Roklub 

til en spændende og vedkommende klub. 

Kort om forløbet: ”Forbundets udviklingskonsulenter er uddannede proceskonsulenter og skolet til 

at guide klubben igennem et ”Bevæg dig for Livet”-udviklingsforløb, hvor I bliver udfordret på 

vision, strategi, handlingsplaner, nye aktiviteter og nye målgrupper i klubben.” (Fra DFfRs 

hjemmeside). 

Det kan umiddelbart lyde luftigt og flyvsk, men på lidt mere jordnært sprog betyder det, at vi 

forsøger at spore os ind på, hvor vi som forening gerne vil bevæge os hen.  

Desuden udvælger vi de udfordringer vi vil prioritere og i fællesskab finde konkrete, praktiske 

tiltag, som kan bringe os videre og skabe et endnu bedre miljø i klubben. 

Vi ser meget frem til det fremadrettede arbejde og spørgsmål og bidrag kan altid rettes til 

bestyrelsen. 

 

Indtil videre har er det nedsat et udviklingsudvalg, som ved første møde lørdag den 17. februar 

fokuserede på at beskrive en vision, mission og handlingsplan for klubben. Dette arbejde flytter 

naturligvis ikke klubben videre af sig selv, men skaber et grundlag for at kunne stille skarpt på de 

områder, hvor vi mener det er mest givtigt for vores klub, at vi bruger kræfterne. Dette møde 

foregik under vejledning af Anna Karina, konsulent fra Dansk Forening for Rosport og omhandlede 

udelukkende Assens Roklub. 

Fremadrettet vil udviklingsudvalget arbejde videre under vejledning, men nu i fællesskab med de 

andre roklubber, for at kunne dele erfaringer og idéer på tværs af klubberne. Vi glæder os meget 

til det fremadrettede arbejde og håber, at det fører til nye, gode tiltag i klubben, som kommer alle 

til gode. 


