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Leif Johansson, Förbundstränare (t.o.m. 2020-08-01) 
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(Norra Roddistriktsförbundet, ej konstituerat) 

Södra Roddistriktsförbundet 
Östra Roddistriktsförbundet 
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2. Återblick på verksamhetsåret 2020 
 

Utveckling under 2020 saknar motstycke i modern fredstid och har fått ett innehåll som 
inte någon har kunnat förutspå.  Ett år då nästan alla internationella och nationella 

tävlingar ställts in. Ett år som har inneburit att intäkter från regattor, uthyrning eller andra 

uppdrag, som vanligtvis skapar ekonomi till klubbarnas verksamhet, i huvudsak har 

uteblivit.  
 



 
 
Det finns dock händelser att glädjas åt under året. 

Frida Svensson, Världsmästare i singelsculler 2010 och 3-faldig Olympier, tog över 

ordförandeklubban för ”Athletes Commission” i Internationella Roddförbundet, World 

Rowing. Frida valdes även in till Executive Committe av medlemsförbunden på årets 
Extraordinary Congress. En betydelsefull och viktig position som Frida förtjänat efter ett 
uppskattat arbete inom den internationella rodden. 

Våra kustroddare, Maria och Peter Berg, Helsingborg Roddklubb samt Kungälv Roddklubbs 

juniorer, Stina Bujalla, Nils Hugosson och Tyra Carlsson var alla på pallen i European 

Coastal Challenge som genomfördes i Italien i oktober. Ruben Rapi, RIG-elev och 
Hammarbyroddare, blev fransk mästare ihop med Victor Marcelot för Saintes CA. Anders 

Backéus tog silver på EM i inomhusrodd som arrangerades i Prag i vintras.  

Olympiska Spelen, Tokyo 2020 arrangeras motsvarande tidsperiod 2021. Svenska 

Roddförbundet har 2 roddare som jagar kvalplatser: Lovisa Claesson (Öresjö SS) och 

Anders Backéus (Vaxholms RF). Inför Paralympiska Spelen satsar Ebba Einarsson 
(Falkenbergs RK) att kvala till en plats. Kvalificeringsregattorna, Europena Qualification 
samt Final Olympic Qualification, arrangeras i april-juni. 

Elin Lindroth blev uttagen till SOK:s elitsatsning"Talang 2022". 

Landslaget har organiserat ”Svenska Roddförbundet Team 24”, SRT24, med satsning mot 
OS i Paris 2024 och VM 2024 i första hand, men även mot OS i Los Angeles 2028.  

Sverige har, tillsammans med Norge, blivit invalda som medlemmar i organisationen 

Coupe de la Jeunesse "ungdomscupen" vilket är en europeisk regattaorganisation med 16 
medlemsländer. 

Vi gratulerar och hälsar två nyutbildade domare välkomna, Kristofer Karlsson, Mölndals 
Roddklubb och Fredrik Thidell, Jönköpings Roddsällskap. 

Malin Källström började på Sandagymnasiet som lärare och ny RIG-tränare vid 
höstterminstarten.  

Per Lundberg har gått in som förbundstränare, efter Leif Johansson, fram till april 2021. 

Hugo Nerud, Mölndals roddklubb blev en av 60 idrottare från 35 idrotter som fick 
Riksidrottsförbundets elitidrottsstipendium 2020–2021.  

SR har nominerat Bo Berglund (Stockholms RF) till Idrottsgalans ledarstipendium.  

Vi har under året tagit fram en ny utbildning. ”Jag ledare i svensk rodd”, en 
introduktionskurs för nya medlemmar, förtroendevalda och ledare/tränare inom vår 

idrott. Utbildningen ger kursdeltagaren kunskap om roddsportens utvecklingsmodell och 

hur vi är organiserade. Vi har också startat upp en nivå 2 kurs för klubbtränare där 
kursdeltagarna läser kursen utifrån två kompetenser, klubb-elit eller klubb-bredd. 

Vi har också färdigställt SR:s utvecklingsmodell med tillhörande stadier för utveckling av 
roddare och hållbarhetsfaktorer för utveckling av föreningar. Modellen är SR:s beskrivning 



 
 

av ”idrotten hela livet” som fungerar som ett pedagogiskt stöd i utveckling av roddare, 
ledare, tränare och föreningar. 

Under året har huvuddelen av möten med klubbar och enskilda genomförts via Teams 

eller motsvarande verktyg. Detta har gett flera insikten i att samverkan och möten kan 
genomföras på ett mycket miljövänligt, kostnadseffektivt och med ökad möjlighet till 
deltagande.  

Kansliet har under året fortsatt arbetet med att minska overheadkostnader genom 

digitalisering av verksamheten, uppsägning av hyresavtal på Idrottens hus i Stockholm, 

byte av revisionsfirma m.m. Stockholm anges numera endast som säte för Svenska 
Roddförbundet utan fysisk representation. 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten. Samtliga har genomförts 
via Teams. Arbetsgrupper ur styrelsen har utöver ordinarie möten träffats fysiskt vid två 
tillfällen. 

För Svenska Roddförbundets styrelse 

 

Mats Almlöw 

Ordförande 

 

 

 

3. Utbildning 
 
Utbildningsåret har i likhet med övrig verksamhet påverkats av Covid-19.  

 

Utbildningsgruppen bestående av Tobias Wallerius och Malin Källström ställde tidigt om 
arbetet då vi förstod att fysisk undervisning skulle bli svårt att genomföra.  

Omställningen bestod i att skjuta på de planerade utbildningarna som skulle ha 

genomförts under vår och försommar till sensommar och höst. Då utbildningarna sköts på 
framtiden så fanns det utrymme att gå igenom befintligt utbildningsmaterial och att 

producera nytt. En stor del av våren används till att ta fram en introduktionskurs för ledare 

och tränare som vill in i roddsporten.  

 
Introduktionskursen introducerar ledare och tränare i roddsportens olika grenar. Kursen 

är obligatorisk för alla som ska gå någon av SR:s nivåutbildningar och skapar därmed ett 

gemensamt utgångsläge att gå vidare med kunskapsinhämtning och lärande.  
Kursen passar även bra i att ha som fortbildning och uppdatering av etablerade ledare och 

tränare då den tydliggör utvecklingsresan Svensk Rodd 2025.  

 
Då utbildningsgruppen har en funktion i att stötta SR med utvecklings och metodfrågor så 

har vi även färdigställt roddsportens utvecklingsmodell. I modellen har vi definierat vårt 

 



 
 

ledarskap, syn på våra aktiva, uppförandekod och roddens rörelsemönster och teknik. 

Detta arbete innebar ett slutförande av delar från stimulansprojektet #svenskrodd2020. I 

detta arbete har vi tagit stöd av etablerade tränare och ledare inom svensk och 
internationell rodd.  

 

Med dessa delar så blir SR tydligare i bemötandet intern och externt samt i 
utvecklingsarbetet med Svensk rodd 2025. Landslaget har fått projektmedel till ett 

värdegrundsarbete med landslagsledningen, aktiva och klubbtränare. Mikael Wallsbeck 

från RF elitstöd kommer att leda detta arbete.  
 

Vi hade planerat in ett stort utbildningstillfälle i samband med utvecklingsgruppens 

samling på Bosön vecka 44. I planen låg en nivå 1 utbildning och uppstart av nivå 2 

utbildning samt utbildning av klubbtränare och aktiva i utvecklingsgruppen. Då Covid-19 
tog ny fart under hösten och Stockholmsregionen var en av regionerna som förvärrades 

snabbt ställde vi in utbildningarna med kort varsel. Detta kändes mycket tråkigt med ett 

självklart beslut avseende säkerhet och smittspridning.  
 

Under sommaren har föreningar och klubbar genomfört prova på rodd, lägerverksamhet 

och roddskolor som bidrar till ett ökat antal medlemmar i sporten. Denna 
utbildningsinsats är ovärderlig för att vi ska fortsätta att ”leva och växa”. Vi ser att fler och 

fler föreningarna använder kursmaterialet ”att arrangera roddskola” till detta.  

Vi startade upp nivå 2 utbildningen online i november. På kursen går 12 blivande tränare 

från ett Uppsala akademiska RS, Sollerön RF, Kälarne IK, Hammarby RF, Lidingö RK och 

Akademiska RF. I denna upplaga av kursen så har deltagarna valt inriktning utifrån vilka 

grupper av roddare de tränar. Indelningen är klubb-elit där kursdeltagarna har sikte på att 

utveckla elitroddare som vill prestera. Kategorin klubb-bredd vill utveckla breddroddarna, 
de som vill träna med tävlingsinslag (master) och motionsroddare.  

 

Deltagarna följer samma föreläsningar och kursmoment men de väljer inriktning i 
arbetsuppgifter och de praktiserar sina kunskaper på sin målgrupp. Detta ger klubbarna 

en välkommen kompetens att använda i verksamheten.  

 

Slutligen ett stort tack till er som under året har varit delaktiga i utbildningsgruppens 
arbete samt alla nyfikna deltagare på kurserna och föreningarna som fortsätter att 

utveckla sina ledare och tränare. 

 
Per Hallmén Lundberg 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

4.       Klubbutveckling 
  

Reflektion från fältet  

 
Året 2020 blev ju inte som vi tänkt oss på många sätt med anledning av Covid -19 
pandemin. Trots restriktioner och rekommendationer har arbetet med att följa upp 

utvecklingen på klubbsidan i huvudsak gått enligt plan.  

Under Roddforum 2018 diskuterades läget med antal aktiva klubbar i landet och en 
prioritering på att följa upp klubbutvecklingen lades fast.  

2020 började med att jag kom tillbaka efter föräldraledighet och var full av iver att komma 

ut i föreningarnas verklighet. Ganska snabbt kom pandemin och det blev mindre och 

mindre resor men fler och fler kontakter för mig.  
Helt plötsligt blev ett en helt annan acceptans för lära sig olika webblösningar att träffas 

via. Första prövningen blev förbundsmötet med många lärdomar att ta med sig. Lärdomar 

och utvecklingstid som vi haft nytta av hela 2020. 
 

Uppdraget från förbundsmötet och styrelsen var tydligt att prioriteringen var att få en 

större kontroll och över fler av landets roddföreningar för att inte riskera att hamna under 
50 föreningar. Om det skulle hända får det konsekvenser för oss som förbund med 

betydligt mindre stöd eller samgående med något annat förbund som följd. Det har gjort 

att vi medvetet har lagt mer fokus än tidigare på del lite mindre föreningarna som i vissa 

fall inte ses på tävlingsbanorna lika mycket.  

 

Jag har under året haft ett bra stöd av Joachim Brischewski och Malin Källström från 

kansliet som också genomfört föreningsbesök.  
 

Under 2020 har vi haft kontakt med 47 av 61 klubbar för att få veta mer om klubbarnas 

verksamhet och hur vi kan vara ett stöd. Nivån för att det ska räknas som en kontakt är att 
det har varit en vändande mejlkonversation eller ett telefon/Teamsmöte med för att få ta 

del av problem eller möjligheter.  

 

Vi har varit i kontakt med föreningar som vi inte haft kontakt med på länge som tex 
Oskarshamn och Norrköping. Vi har tagit en aktivare roll i nätverket med kyrkbåtarna runt 

Siljan för att nämna några exempel. Vi är väldigt tacksamma att det har varit många 

positiva möten som skapar oss en tydligare behov av vilket stöd som behövs kort och 
långsiktigt. Vi har också kunnat förmedla och utbilda i utvalda kapitel i det 

utvecklingsarbetet som SR genomför i sin utvecklingsresa mot 2025 som nämns i det 

tidigare kapitlet om utbildning. 
 

Vi har också under året skickat ut ett antal enkäter till våra roddföreningar för att få en 

tydligare bild även på det sättet. Vi är väldigt tacksamma att ca 40 föreningar per enkät 

som svarat vilket gör att vi får tillförlitliga underlag att jobba vidare med.  
 



 
 

För att nämna några lärdomar från enkäterna så har de flesta av våra föreningar 

uppdaterade uppgifter Idrottonline med både medlemmar och kontaktuppgifter. Det är 

viktigt för att vi ska kunna nå ut med information.  
Över hälften jobbar aktivt med sin värdegrund. 75 % av de som svarat på enkäten har ett 

samarbete med sitt lokala RF-SISU distrikt. Det är viktigt för att utvecklas och kunna få rätt 

stöd i olika frågor i rörande utveckling.  
Vi är tacksamma för alla som hör av sig och vi kommer fortsätta jobba för att kunna vara 

ett ännu bättre stöd till våra svenska klubbar under 2021.  

 
 

Idrott för äldre (+65 år) 

 

Svenska Roddförbundet (SR) har som ett av 46 Specialidrottsförbund (SF) fått möjlighet 
att deltaga i Riksidrottsförbundet (RF) pilotprojekt ”Idrott för äldre”. Med start 2020, får 

idrottsrörelsen 20 MSEK per år i 2 år av regeringen för att skapa förutsättningar för äldre 

(+65 år) att idrotta och bryta ensamheten hos målgruppen.  
Satsningen ska ses som en pilotverksamhet för ett kraftfullt avstamp inför kommande år. 

Bärande i satsningen är att få en bättre kunskap om målgruppen samt den verksamhet 

som idag genomförs i föreningen.  
Idrottsföreningar (IF) som beskriver eller har bedrivit idrottslig verksamhet för aktiva i 

åldern 65 år och äldre ges möjlighet att söka och erhålla ekonomiskt stöd för denna 

verksamhet. Stödet skapar förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten vidare 

och är tidsbegränsat för perioden 2020–21. 

Under 2020 har varje SF genomfört ett kartläggning- och analysarbete som ska ge 

underlag till att ansöka om pilotprojekt hos RF för att utveckla och skapa mer kunskap om 

målgruppen i respektive idrott.  
Rodd är en idrott som passar väl in på denna målgrupp. För att få ett bättre underlag 

skickade vi ut en enkät till samtliga 61 roddföreningar (IF). Vi fick in 37 svar och av dessa 

har 23 IF redan organiserade träningar för +65 år. 26 IF är intresserade av att utveckla 
denna verksamhet. Det behov som kom fram för att kunna utveckla verksamheten är att 

det behövs fler och bättre utbildade ledare och bättre ändamålsanpassat material.  

Under slutet på 2020 skickade vi in en ansökan för att genomföra ett pilotprojekt under 

2021. Vår ambition är att med fem pilotföreningar genomföra en webbaserad utbildning 
och process för hur respektive pilot ska utveckla sin verksamhet och sätta rimliga mål. Vi 

vill skapa ett underlag som fler föreningar ska kunna ha nytta av efter genomfört projekt. 

Ledarutbildningen som minst 2 personer i varje pilotförening ska genomföra har tagits 
fram av Korpen och PRO där jag suttit med i en referensgrupp.    

 

Tobias Wallerius 
Utvecklingskonsulent  

 

 

 

  



 
 

5. RIG-Sanda Idrottscentrum 

 

Under läsåret 2019/2020 jobbade Carin Andersson (numera Thorssell) som ansvarig 

tränare för RIG rodd, Sandagymnasiet. Carin hade hand om 7 roddare varav 4 killar och 3 

tjejer. Våren började väldigt bra med skidläger i Norge ihop med KRK/NIU Mimers Hus 

under trettonhelgen, följt av varmortsläger i Pochino, Portugal under vecka 5. Sedan slog 

Coronapandemin till och från och med mars fick eleverna studera på distans vilket givetvis 

påverkade träningsmöjligheterna och den sociala samvaron för gruppen avsevärt. Träning 

via Teams fungerar förstås men det är inte riktigt som att vara på plats och träna 

tillsammans. Vårterminen avslutades med att RIG gladdes med Andy Toha som tog 

studenten i juni.  

Under sommaren valde Carin att avsluta sin 

anställning i Jönköping och Malin Källström tillträdde 

som hennes efterträdare. RIGet hade nu en grupp på 8 

elever med 4 tjejer och 4 killar. Glädjande nog kunde 

all undervisning genomföras på plats i Jönköping 

fram till i december då ökad Covid-spridning gjorde 

att distansundervisning återigen blev nödvändig.  

Roddeleverna 

var under 

hösten på 

Bosön i två 

omgångar. 

Dels för att göra tester hos Tobias Elgh och Thomas 

Lindberg i det nya supermoderna labbet, dels för 

att vara med på SRs juniorläger under höstlovet. 

Båda besöken var inspirerande och nyttiga ur 

utvecklingssynpunkt. Tack Tobbe och Thomas för 

testhjälp och undervisning i hur man använder sig 

av testresultaten för att optimera träningsupplägg! 

Våra årskurs 3or, Jonna och Ruben, fick känna på 

hur det var att vara ledare för sina yngre roddkamrater under höstlägret. Detta gjorde de 

naturligtvis med den äran! 

Förutsättningarna för träning har varit de allra bästa för RIG-eleverna under året då vi dels 

har ett gott samarbete med Jönköpings Roddsällskap/JURA, dels med Concept 

 
Emmi Persson får hjälp med testmask av Tobias 

Elgh. 

 

 

 

Träning hos Concept Träningsredskap 

 



 
 

Träningsredskap AB. Att kunna träna i Concepts lokaler två gånger i veckan underlättar 

mycket för eleverna då lokalerna ligger nära såväl boenden som skola. RIG vill passa på att 

tacka Concept Träningsredskap för att vi får vara i era exceptionella lokaler och för gott 

samarbete under året. Under hösten fördjupades också samarbetet mellan RIG-JRS-JURA 

då RIGs elever fick stötta som hjälpcoacher på JURAs träningar.  

RIG har sedan i höstas tillgång till en ny katamaran. Varmt tack till JRS som hjälpt till med 

såväl sjösättning som båtupptagning av denna! RIG har numera också tre nya Filippi-

lagbåtar inhysta i båthuset. Dessa har vi fått tillgång 

till tack vare samarbete med Skyways Nordic/Filippi 

Sweden. Tack Kent Olsson för denna unika 

möjlighet! 

I övrigt kan vi konstatera att Sandagymnasiet med 

sina 15 olika idrotter med RIG eller NIU-status är en 

fantastisk miljö att vara i för den som vill kombinera 

idrott och studier. Hela verksamheten genomsyras 

av en vilja och strävan efter att skapa en så 

professionell idrottsmiljö som möjligt för eleverna. 

Skolan har exempelvis en heltidsanställd fystränare, 

Hannu Vilmi, och en förstelärare i 

idrottsspecialisering, fd elitskidskytten Kari Eie. 

Hannu basar med järnhand över skolans stolthet, 

träningslokalen/gymmet Träningsverket, som står 

öppet från 06:00 till 21:00 varje dag för träningssugna 

elever och personal. RIG rodd tränar ihop med NIU kanot åtminstone en dag i veckan och 

det både sporrar och utvecklar båda grupperna.  

Rekryteringsprocessen för att hitta nya roddare som vill börja på Sandagymnasiet hösten 

2021 pågick under senare delen av hösten. Pandemin omöjliggjorde traditionellt Öppet 

hus men Sandagymnasiet hade virtuella informationsträffar istället. Glädjande nog har vi 3 

elever som har sökt och antagits för att starta åk 1 2021. Vi ser fram mot ett 2021 med nya 

möjligheter till tävlingar, studier, träning och utveckling. 

 

 
 

 

 

 

 
Emma Tumovà, Emmi Persson på väg ut på 

Munksjön. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

6. RDF-utredningen 
 

Under 2020 har förbundsstyrelsen påbörjat en utvärdering av den nya distriktsindelningen 

som genomfördes under 2017. Utvärderingen inleddes genom en enkätundersökning som 

besvarades av 52 % av föreningarna. Enkäten kompletterades med en geografisk analys av 

distriktens storlek och de inledande resultaten har presenterats genom ett 

ordförandemöte över Teams den 15 december 2020. Utvärderingen har också omfattat 

samtal med representanter för distrikt och föreningar. Utvärderingen fortsätter under 

2021. 

Karl-Johan Lindholm 

7. Domarkommittén 
Domarrådet har under året bestått av Maria Fredriksson, Jörgen Winnberg och Johannes 

Roubroeks. Domarrådets främsta uppgifter är att arrangera ett vårmöte för domarna, 

fördela domare på de svenska regattorna, vara remissinstans i dispensfrågor och vara 
bollplank i fråga om reglementet eller andra frågor som rör domare och regattor.  

 

Under tidig vår åkte Per Björnskiöld och Johannes Roubroeks till Köpenhamn tillsammans 
med två kandidater för att genomföra en nordisk domarutbildning. När helgen var slut 

kom två nöjda instruktörer och två godkända kandidater tillbaka. De godkända 

kandidaterna var Kristoffer Karlsson, MRK, och Fredrik Thidell, JRS. 

 
Årets vårmöte var planerat att hållas i Halmstad men fick som så mycket annat snabbt 

ändras till ett digitalt möte. Givetvis var det mycket praktiska övningar som inte kunde 

genomföras men uppslutningen var god och vi fördelade domare till alla sommarens 
planerade regattor. 

 

Sen ställdes ju regattorna som bekant in, en efter en. Vi fick dock närvara vid tre tävlingar 
under 2020. Nämligen inomhusroddtävlingen i Trollhättan, Kustrodds SM i Helsingborg 

samt Distanskapprodden i Vaxholm. I övrigt var det en mycket lugn sommar vad gäller 

domaruppdrag. 

 
Även i princip alla internationella regattor ställdes också in så våra FISA-domare fick 

stanna på hemmaplan. Lite extra trist för Gunnar Magnusson som skulle till Paralympics i 

Tokyo. 
 

Efter denna mycket annorlunda säsong är vi nu laddade för att ta oss an säsongen 2021 

och hoppas på många härliga regattor. 
 

Domarrådet genom 

Maria Fredriksson 

ordförande 
 



 
 

 

8. Internationellt arbete 
 

Frida Svensson tog över ordförandeklubban för ”Athletes Commission” i Internationella 

Roddförbundet, World Rowing. Frida valdes också in i World Rowing Executive Committe 

av medlemsförbunden på årets Extraordinary Congress. 

En kampanj har startat i syfte att få Kenneth Alfelt invald i European Rowing Board (ERB). 

Samarbetet inom Nordisk Roforbund har ökat. Under 2020 beslöts att arrangera NM även i 

inomhusrodd, under dansk ledning, och kustrodd under svensk ledning. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

9. Sponsorgruppen 

Ett nytt sponsorupplägg har presenterats under 2020. Den svenska roddbesättningen. 

En sponsorgrupp för SRT2024 har sats ihop och påbörjade sitt jobb under senare delen av 
året med sikte på OS2024. 

Annars har året präglats av Covid-19 med väldigt få aktiviteter. 

 

Kenneth Alfelt 

 
 



 
 

 

10. Regattakommittén 
 

Ett möte har under året genomförts med regattaarrangörerna.  

Målsättningen var att lägga en regattaplanering för kommande 3 år.  

Regattaprogrammet Time Team presenterades och det kommer att föras vidare 
diskussioner med Time Team om att ersätta Roddres.   

  

Kenneth Alfelt 

 

 

11. Landslag 
Landslagsledning (LL)  

 
Per Olof Claesson Förbundskapten 

Leif Johansson Förbundstränare t.o.m. 2020-08-01 

Per Hallmén Lundberg Förbundstränare fr.o.m. 2020-08-01 

Malin Källström Junior/U23 
Tobias Elgh  Metod 

 

11.a Juniorerna 
 

2020 var året då juniorlandslagets stora, framgångsrika 2002/2003-grupp skulle skörda 

frukterna av flera års hårt jobb och fin utveckling. Av förklarliga skäl blev det inget av detta 

då alla tävlingar först flyttades fram och sedan antingen ställdes in eller valdes bort av 

landslagsledningen av säkerhetsskäl i pandemin.  

Innan Sverige började stänga ner på allvar hann 15 roddare och 2 ledare med att åka 

Vasaloppet 30 km. Sollerö IF med Annelie Birkeholm i spetsen fixade allt från mellanmål 

till vallning så att alla kunde köra sina lopp på toppen av sina förmågor. Snabbaste 

roddare blev i år Isak Birkeholm på 1:32 före Erik Källström på 1:37. Kvickast i spåret av 

tjejerna var Jonna Pettersson på 1:42. Helgen avslutades med sedvanlig bowlingmatch 

och middag på Moraparken.  

 



 
 

Några sommaraktiviteter kunde ändå 

genomföras. En aktivitet var läger i juli 

som var tänkt som förberedelse för JNM 

och JEM. Killarna huserade i Borås och 

tjejerna delade sina pass mellan Mölndal 

och Kungälv. Stort tack till dessa klubbar 

som ställde upp med lokaler, båtar och 

ledare! Känslan var att det var väldigt 

viktigt och positivt för de aktiva att 

faktiskt få träffas och ”prata av sig” om 

den uteblivna säsongen och den 

märkliga pandemi-situationen.  

Ruben Rapi, Hammarby var en av få juniorer 

som fick möjlighet att komma iväg på tävling. 

Tack vare Robert Vigerts goda kontakter med 

franska klubben Saintes CA kunde Ruben ro 

2x ihop med Victor Marcelot. Victor kom till 

franska mästerskapen som nybliven JEM-

mästare i 1x så bättre dubbelpartner kunde 

inte Ruben få. Killarna vann också loppet med 

drygt 7 sekunder efter imponerade fin rodd 

med tanke på att de aldrig hade kört ihop 

tidigare.  

 

Säsongen avslutades med det sedvanliga lägret på Bosön. Återigen fick vi superb hjälp av 

Lidingö RK med båtplats, följebåtar och dessutom hade klubben med en junior ur de egna 

leden! Lägret bjöd på fantastiska roddförhållanden, 

utbildning, mycket uppskattad inspirationsföreläsning 

av Frida Svensson och väldigt mycket träning. Deltog 

gjorde 22 roddare från 15 olika klubbar och 7 ledare + 

RIGets U23or Jonna och Ruben som coachade de yngre 

roddarna från stråkplats i 4x. Bosön är en underbar 

miljö att vara i och vi vill tacka extra för all hjälp vi fick 

av hela Bosön-teamet med att genomföra lägret på 

Covid-säkert sätt! 



 
 

          

Nu ser vi fram mot 2021 och hoppas på tävlingar, läger och 

mycket utveckling hos våra juniorroddare! 

Ledare för juniorlandslaget under året har varit: 

Malin Källström 

Annelie Birkeholm 

Henrik Persson 

Johan Häggström 

Josef Källström 

Josefin Berglund 

 

 

 

Juniorledarna gm förbundskapten/ Malin Källström 
 

 

11 b. Seniorer och U23 
 

För U23 genomfördes testlopp, uttagning och läger inför U23 EM i Duisburg. Seat race 

gjordes i Mölndal och läger för BM4- genomfördes i Norrtälje under ledning av Connla 

Edwards. Dessvärre tvingades SR ställa in deltagandet då organisering av resa, boende, 
Covid-tester o dyl inte kunde göras på ett Covid-säkert sätt.  

 

Uttagna till U23EM var: 
BLM1x  Ahmet Rapi  Hammarby IF rodd 

BW1x Elin Lindroth  Sollerö IF rodd  

BM4- Julian Abuzeni Jönköpings RS 
Gustav Arvidsson Helsingborgs RK 

Elliot Moran  Mölndals RK 

Hugo Nerud  Mölndals RK 

  

 

Seniorer: 

Året startade bra med en planering mot OS i Tokyo. De första utlandslägren genomfördes i 
Avis, Portugal. Januarilägret förlöpte väl och följdes upp av ytterligare ett läger i februari-

mars. Det senare lägret fick avslutas i förtid då pandemin slog till.  

 
Perioden från mars innebar läger på hemmaplan för att se hur den internationella rodden 

skulle påverkas av Covid-19. Under våren fattade IOC beslut om att OS i Tokyo flyttas till 



 
 

2021. Detta medförde en omplanering för vår elitgrupp, vilket blev en på många plan ej 

helt okomplicerad arbetsuppgift.  

 
Arbetet innebar att coacher, aktiva och involverade ledare fick hitta sätt att samla kraft 

och förlänga OS-cykeln med ett år. Till detta fick en ny plan läggas för logistik, Covid-

tester/rutiner, läger, resor och tävlingar.  
 

Seniorgruppen deltog på en internationell tävling vilken var EM i Poznan 9-11 okt. 

 
I juni sa förbundstränaren Leif Johansson upp sig från sitt uppdrag. Leif har arbetat i rollen 

sedan 2015 och står för mycket samlad kunskap kring landslagsverksamheten. Han har 

gjort stora insatser för svensk elitrodd under sin period som förbundstränare. Vi vill tacka 

för det engagemang och flit som Leif har bidragit med under åren.  
 

Att Leif avslutade sitt uppdrag innebar att landslaget behövde se över organisation och 

arbetsformer för resterande del av året. En ny organisation har byggts upp under 
sensommar och höst. Se nedan för beskrivning av den nygamla organisationen. 

  

Sweden Rowing Team 24 / SRT24 
Under sommaren startades projektet Sweden Rowing Team 24/SRT24 med målet att 

kvalificera lagbåtar till OS i Paris 2024. Detta är en konsekvens av det långsiktiga arbetet 

SR har bedrivit inom tävlingsverksamheten där vi vill bygga en bred bas med många aktiva 

i respektive utvecklingsgrupp. Även RF/SOK är med och stöttar projektet genom 

Landslagsstöd X. 

 

Arbetet började med att inventera och undersöka intresse hos aktiva och klubbar. Detta 
fortsatte med interjuver med aktiva och deras klubbledare, testlopp på vattnet och 

fysiologiska tester. Under oktober-december hölls 2 träningsläger i Borås och ett i 

Vaxholm.  
 

I och med en ändrad landslagsorganisation har ett nygammalt arbetssätt tagits fram. Då 

förbundstränarrollen har försvunnit och ej kunnat ersättas fullt ut så har klubbtränarna 

knutits närmare landslaget.  
  

Utvecklingen av de aktiva sker i tätt samarbete mellan landslagsledningen som samordnar 

samträning och träningsupplägg och klubbtränarna som står för det vardagliga 
utvecklingsarbetet i roddarens hemmiljö.  

 

Selekterade aktiva i Sweden Rowing Team, SRT24  
 

Gustav Arvidsson Helsingborgs RK 

Anders Backéus Vaxholm RF 

Maria Berg  Helsingborgs RK 



 
 

Peter Berg  Helsingborgs RK  

Eskil Borgh  Stockholms RF 

Lovisa Claesson Öresjö SS  
Dennis Gustavsson Höganäs RF 

Elin Lindroth  Sollerö IF 

Elliot Moran  Mölndals RK 
Fabian Mueller Halmstads RK 

Hugo Nerud  Mölndals RK 

Ahmet Rapi  Hammarby IF  
Jonas Richter Akademiska RF 

 

 

SOK 
Landslagsledningen har haft tät dialog med sportchef Henrik Forsberg. Vi har under året 

haft SOK-stöd för Lovisa Claesson ÖSS och Elin Lindroth Sollerö IF. Detta möjliggör att 

dessa aktiva kan få professionellt stöd för sina satsningar. PeO Claesson förbundskapten 
och Annelie Birkeholm, tränare Elin Lindroth har haft stöd av SOK.  

 

RF Landslagsstöd 
Landslaget har fått de tilldelade bidrag som utgår utifrån det samordnade elitstödet. Till 

detta har vissa aktiva erhållit stöd inom främst inom idrottsfysiologi. Detta är viktig 

support för att kunna ha en professionell stödapparat för våra aktiva. Vi har också fått stöd 

i form av utbildningar till våra aktiva och klubbtränare.  

 

2021 innebär näst sista året på SR:s elitidrottsplan och arbetet med en ny plan inför 2022 

är påbörjad.  
 

Mycket arbete genomförs av landslagsledningen. Gruppen sammanträder 2-3 ggr i 

månaden där det dagliga arbetet som sker inom landslagen och RIG hanteras. Mötena 
innebär också avstämningar och planeringar på längre sikt.   

 
 

Landslagsledningen. 
 

 

11 c. Resultat 
 

Mästerskap 2020 

Europa Mästerskapen (EM) i Roddmaskin, Prag, Tjeckien, 11 januari 
Anders Backéus Vaxholms RF  Silver 

 

Ledare 
Thomas Lindberg Tränare  

 



 
 

Europa Mästerskapen (EM) Poznan, Polen, 9-11 oktober 

M1x  Eskil Borgh Stockholms RF 15:e plats   

LM1x Ahmet Rapi Hammarby IF 13:e plats 
W1x Lovisa Claesson Öresjö SS RS  13:e plats 

  

Ledare  
Per Olof Claesson, Team Manager  Tränare W1x 

Mikael Borgh   Tränare M1x 

Mikael Helmer   Tränare LM1x 
 

 

12. Kustrodd 
 

Helgkurs i tävlings-kustrodd  

Flera klubbar har fått upp ögonen för kustrodd, däribland Kungälvs Roddklubb. I slutet av 

maj körde 20 st ungdomar ett helgläger i Helsingborg, där Maria och jag agerade mentorer 
tillsammans med Sven Bujalla och Mattias Karlsson. Tuffa pass i vackert väder som 

avslutades med ett 6km träningslopp.  

Fler kustroddtävlingar i Sverige 
I slutet av juli stod Landskrona Roddklubb arrangör för ett kustroddslopp. För att hålla 

tävlingen enkel och smidig var det endast en båtklass på programmet, 2x. Och för göra det 

ännu smidigare, bestod banans rundningsmärken av befintliga sjömärken. Det blev ett 
lyckosamt lopp med 7 båtar till start. Glädjande att se fler arrangörer av kustroddslopp. 

Och gillar personligen verkligen det spartanska konceptet. Stor eloge till Morgan 

Bengtsson som initiativtagare till detta lopp.  

SM i kustrodd 
Helsingborgs Roddklubb stod som värd för SM i kustrodd 2020. Med Covid19 restriktioner 

var det merparten av roddtävlingar som ställdes in. Men HRK var dock motiverade att 

genomföra denna tävling. För roddare och för svensk rodd. Vi fick verkligen tänka utanför 
boxen, men med efter en del korrigering fick vi klartecken från polisen att arrangera 

tävlingen.  

Tidigare upplagor har lockat deltagare från en mängd olika nationer, dock blev det endast 

två utländska deltagande lag i årets upplaga. Rådande restriktioner för resor gjorde att 

merparten av våra utländska vänner fick stanna hemma. Dock glädjande att se flera 

svenska klubbar på plats.  

Tävlingsdagen bjöd på vackert väder och det var en stor naturlig publik på 
strandpromenaden och Gröningen där loppet avgjordes. Förhållandena var mycket snälla i 

de inledande loppen med i princip platt vatten. Dock betydligt tuffare till de avslutande 

loppen.    
 



 
 

  
Sofie och Eric    Peter Berg  

EM i kustrodd 

Med VM i Portugal framflyttat till 2021 så genomförde FISA glädjande nog EM i Italien i 
oktober. Europas bästa kustroddare var på plats med flera VM-medaljörer i startfältet. 

Båtplats och tävlingsplats var på den vackra stranden, Marina Di Castagneto.  

I tillägg till den klassiska ”Endurance” loppet fanns även ”Beach Sprint” med på 
programmet. I Enduarance klassen ställde Maria Berg och Peter Berg upp i dam- 

respektive herrsingeln. I Beach Sprint hade Kungälv tre båtare till start. I mixdubbel 

tävlade Sofie Runge och Eric Ehrenberger. I juniorklasserna ställde Stina Bujalla upp i 

singel och medan Tyra Karlsson och Nils Hugoson körde mixdubbel.  
 

Endurance 

I damsingel vann Maria EM-guld, över bland annat regerande världsmästaren Diana 

Dymschenko. Fantastik prestation. I herrsingeln krigade Peter till sig ett EM-Brons.  

 

Beach Sprint 

Sofie och Eric tog en 6:e plats i mixdubbeln. Tyra och Nils knep en bronsmedalj i 
juniormixdubbeln. Stina bärgade hem ett Silver i juniorsingeln. Fantastiskt snyggt jobbat 

av kungälvsroddarna i den nya disciplinen. Ska bli intressant att följa utvecklingen till 

nästa år.  

 
Peter Berg 

 

 

13. Tiohuggare 

 
SM Tiohuggare Inställt pga. Coronaviruset 

 

14. Kyrkbåtar 
 

Möte i Siljansnäs den 3 december med kyrkbåtsnätverket. Från SR Ordförande Mats 
Almlöw och utvecklingskonsulent Tobias Wallerius. Mötet syftade till att diskutera 



 
 

förutsättningar för en storregatta där kustrodd, OS-klass, kyrkbåt och tiohuggare kan ingå. 

Planläggning pågår. 

  
Siljansrodden  
Inställt pga. Coronaviruset 
 

15. Materialförteckning 
 

Materialförteckning: 

SR har förfogat över följande material med placering 31 december 2020. 
   Plats: 

2 st Parasinglar med åror  Trollhättan  

3 st Roddmaskin C2  Falkenberg  
2 st Roddmaskin C2  Jönköping 

Utbildnings tråg 2x Empacher Jönköping 

12 st Comradior   Onsala 

Båttrailer regnr. TSP595  Falkenberg   
Dubbelsculler 70kg Filippi  Jönköping 

Katamaran med motor  Jönköping 

Gummibåt med motor  Falkenberg 
Tält   Falkenberg 

Parasits för C2  Trollhättan 

 

16. Förtjänsttecken   
 

Diplom 
Tilldelas person som deltagit i någon av svensk roddsports organisationer (central- 

distrikts- eller grundorganisation) under minst 15 år, eller person som verkat för och 

befrämjat roddsportens utbredning. 

 
Henrik Persson, Hammarby 

Michael Helmer, Hammarby 

 
Årets Ledare 

Denna utmärkelse delas årligen ut till en ledare som främjat svensk rodd. 

 
Anna Rosengren, Lidingö  

 

 

Årets Roddare 
Årets roddare är en utmärkelse som årligen delas ut av förbundet till en eller flera roddare 

som under året utmärkt sig, både på och utanför tävlingsbanan. 

 
Delas inte ut pga Coronaviruset   



 
 

 

 

 
Bo P Kaiser stipendium 

Detta stipendium delas årligen ut, i samband med förbundsmötet, till den manliga och 

kvinnliga roddare som under året gjort de största framstegen inom svensk roddsport och 
som personligen i övrigt kan betraktas som en god förebild för yngre roddare. Beloppet skall 

användas för träning vid utländsk roddförening. 
 

Delas inte ut pga Coronaviruset  

(Delas ut dubbelt för 2021)  
  

 
Bengt Lindhs pris 

Utmärkelsen delas ut av domarrådet till enskild person eller sanktionerad regatta 

 

Pristagaren presenteras på årsmötet 
 

17. Föreningar per 2020-12-31 
 

Organisationsnamn 
Antal 

personer Tävlingslicenser 

Akademiska Roddförening 116 20 

Avesta Roddklubb 98 0 

Bergeforsens Roddklubb 16 0 

Björkö Roddklubb 113 0 

Borlänge Roddklubb 9 0 

Brudpiga Roddklubb 232 1 

Falkenbergs Roddklubb 141 26 

Florsjöns 
Kyrkbåtsroddarförening 1 0 

Föreningen Asperö Fritid  345 0 

Föreningen Styrsö Roddare 0 0 

Göteborgs Roddförening 75 0 



 
 

Göteborgs Roddklubb 152 3 

Göteborgs Roddarvänner 2 0 

Halmstads Roddklubb 146 15 

Hammarby IF Roddförening 195 22 

Helsingborgs Roddklubb 73 10 

Henåns Roddklubb 98 0 

Huskvarna Roddsällskap 80 0 

Höganäs Roddförening 42 8 

Jönköpings Roddsällskap 301 1 

Kajakklubben Eskimå 3 2 

Kalmar Roddklubb 16 0 

Kungälvs Roddklubb 201 29 

Kälarne Idrottsklubb 109 15 

Landskrona Roddklubb 222 12 

Lidingö Roddklubb 96 15 

Lilla Edets Roddare 19 2 

Lundsbergs Idrottsförening 0 0 

Malmö Roddklubb 118 1 

Mölndals Roddklubb 252 42 

Nationella Inomhus 
Roddföreningen 3 0 

Norrköpings Roddklubb 34 0 

Norrtälje Roddförening 71 7 



 
 

Nusnäs Idrottsförening 5 0 

Nygrannens Roddarklubb 1 0 

Orsa IF Roddklubb 39 0 

Oskarshamns Roddklubb 0 0 

Roddklubben Fläkten 5 0 

Roddklubben Galären 

Brännö 1 0 

Rättviks Roddklubb 22 0 

Rävens Roddarklubb 0 0 

Sigtunaskolans Human 
Lärov. IF 0 0 

Siljansnäs Roddarklubb 10 0 

Sollerö Idrottsförening 80 8 

Stockholms Roddförening 302 40 

Stockholmspolisens IF 
Roddförening 65 9 

Strömstads Roddklubb 95 0 

Tjörns Roddarförening 70 24 

Trollhättans Roddsällskap 136 6 

Uddevalla Roddklubb 87 2 

Uppsala Akademiska RS 123 80 

Varbergs Roddklubb 144 6 

Vaxholms Roddförening 165 16 

Westerviks Roddklubb 10 0 

Woxsjöns Kyrkbåtsroddare 
Förening 0 0 



 
 

Vänersborgs Roddklubb 78 0 

Åhus Roddklubb 44 2 

Ängelholms Rodd och Kanot 
Klubb 9 0 

Öckerö Roddförening 31 22 

Öresjö Segelsällskap 321 2 

Örkelljunga Rodd & 

Kanotklubb 8 2 

Summa 5230 404 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Svenska Roddförbundet Projektstöd 2020 från RF 

 

 

 
7 föreningar beviljade stöd 

 

Förening Idrottsmedel Belopp 

(kr) 

Hammarby IF 
Roddförening 

Utbildning, nivåutbildning 7 000 

Kälarne Idrottsklubb Utbildning, nivåutbildning 2 800 

Lidingö Roddklubb Utbildning, nivåutbildning 11 200 

Mölndals Roddklubb Utbildning, nivåutbildning 1 400 

Sollerö Idrottsförening Utbildning, nivåutbildning 5 600 

Uddevalla Roddklubb Utbildning, nivåutbildning 4 200 

Uppsala Akademiska RS Utbildning, nivåutbildning 14 000 

  46 200  



 
 

 

 

 

 

   

  
Kompensationsstöd Covid 19  

Akademiska Roddförening 57 000 kr 

Brudpiga Roddklubb 21 000 kr 

Falkenbergs Roddklubb 70 000 kr 

Föreningen Asperö Fritid 43 000 kr 

Halmstads Roddklubb 42 000 kr 

Hammarby IF Roddförening 69 000 kr 

Aktivitetsstöd LOK 2019 

 
   

Förening RF-SISU distrikt  Kommun Summa 

Kungälvs Roddklubb RF-SISU Västra Götaland Kungälv 50 456 kr 

Mölndals Roddklubb RF-SISU Västra Götaland Mölndal 40 444 kr 

Falkenbergs Roddklubb RF-SISU Halland Falkenberg 32 262 kr 

Stockholmspolisens IF 

Roddförening 
RF-SISU Stockholm Stockholm 25 746 kr 

Halmstads Gymnastik & RF RF-SISU Halland Halmstad 23 458 kr 

Uddevalla Roddklubb RF-SISU Västra Götaland Uddevalla 11 900 kr 

Kälarne Idrottsklubb RF-SISU Jämtland-Härjedalen Bräcke 10 352 kr 

Landskrona Roddklubb RF-SISU Skåne Landskrona 9 800 kr 

Stockholms Roddförening RF-SISU Stockholm Stockholm 9 377 kr 

Uppsala Akademiska RS RF-SISU Uppland Uppsala 8 712 kr 

Vaxholms Roddförening RF-SISU Stockholm Vaxholm 7 367 kr 

Sollerö Idrottsförening RF-SISU Dalarna Mora 7 100 kr 

Norrtälje Roddförening RF-SISU Uppland  Norrtälje  5 091 kr 

Brudpiga Roddklubb RF-SISU Dalarna  Leksand 3 705 kr 

Trollhättans Roddsällskap   RF-SISU Västra Götaland Trollhättan 3 291 kr  

Hammarby IF Roddförening RF-SISU Stockholm Stockholm 3 115 kr 

Huskvarna Roddsällskap RF-SISU Småland Jönköping 2 905 kr 

Malmö Roddklubb RF-SISU Skåne  Malmö 2 887 kr 

Varbergs Roddklubb RF-SISU Idrottsförbund Varberg 1 204 kr 

Lidingö Roddklubb  RF-SISU Stockholm Lidingö 1 092 kr 

Föreningen Asperö Fritid RF-SISU Västra Götaland Göteborg 980 kr 

Helsingborgs Roddklubb RFSISU Skåne Helsingborg 469 kr 

Totalt      261 713 kr 



 
 

Huskvarna Roddsällskap 14 000 kr 

Höganäs Roddförening 5 000 kr 

Jönköpings Roddsällskap 44 000 kr 

Kungälvs Roddklubb 1 000 kr 

Malmö Roddklubb 8 000 kr 

Mölndals Roddklubb 73 000 kr 

Norrtälje Roddförening 8 000 kr 

Siljansnäs Roddarklubb 6 000 kr 

Stockholms Roddförening 53 000 kr 

Stockholmspolisens IF 

Roddförening 6 000 kr 

Strömstads Roddklubb 14 000 kr 

Uppsala Akademiska RS 25 000 kr 

Åhus Roddklubb 5 000 kr 

Halmstads Roddklubb / SM-veckan 7 000 kr 

Östra RDF / JNM 28 000 kr 

Regatta 84 /SM 19 000 kr 

Totalt 618 000 kr 

 
 

 

 

/ Svenska Roddförbundets styrelse 


