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Syfte 

Roddsporten är en global idrott och finns representerad i stora delar av världen. I och med 

detta behöver vi ha en ständig omvärldsbevakning för att utvecklas. Detta sker via 

internationellt arbete där vi vill bidra med kunskap och värderingar som svensk rodd och 

svensk idrott står för. Vi vill även engagera oss internationellt för att kunna delta i beslut som 

påverkar vår idrott nationellt. Strategin ska även bidra till en ökad delaktighet för vår idrott i 

internationellt beslutsfattande avseende tävlingsfrågor, utbildning, arrangemang och andra 

för oss viktiga områden.  

 

Viktiga utgångspunkter för SR:s internationella arbete 

I de sammanhang som SR representeras internationellt så utgör följande utgångspunkter 

vägledning: 

• Vår syn på träning och tävling utgår från SR:s utvecklingsmodell ”rodd hela livet”. 

• Att internationella tävlingar bedrivs enligt fair play.  

• Verka för ett utvecklat barnrätts- och deltagarperspektiv där barn och ungdomars 

rättigheter är en utgångspunkt och aktiva görs delaktiga i sin träning med möjlighet 

till påverkan och inflytande. 

• Internationella samarbeten och idrottsutbyten inleds för att fler roddare skall kunna 

idrotta längre. Detta sker genom möjlighet att kombinera studier och idrottande 

samt genom att stimulera personlig och social utveckling parallellt med det 

sportsliga. 

• Vi ska föregå med gott exempel med att inom SR ha jämställda beslutandeorgan. Och 

med det som utgångspunkt påverka jämställdheten i internationella styrelser och 

kommittéer  

• Att vår idrott organiseras och leds på ett demokratiskt sätt. Och med det som 

utgångspunkt bidra till att internationell styrelse och kommittéarbete bedrivs på ett 

demokratiskt sätt. 

 

Övergripande mål 

Vi vill inom ramen för de medel och resurser vi har utveckla vårt internationella deltagande. 

Genom att engagera oss i styrelser, kommittéer och andra verksamheter som är av intresse 

för oss vill vi stärka våra positioner internationellt.  Vi vill genom detta utveckla vår idrott 

nationellt och samtidigt ta ett globalt ansvar för roddsporten.  

 



 

 

Vi vill medverka i ett internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som stimulerar till en 

positiv utveckling av idrotten i Sverige och internationellt. Våra representanter ska i sitt 

arbete utgå från värdegrunden för svensk idrott.  

 

Våra mål är att: 

• Få svenska representanter invalda i internationella styrelser, europeiska 

roddförbundet (European Rowing) och det internationella roddförbundet (World 

Rowing) 

• Årligen delta i internationella konferenser.  

• Årligen delta vid internationella tävlingar med våra landslag. 

• Ansöka om internationella evenemang när intresse och förutsättningar finns (gäller 

tävlingar, konferenser, kongresser m.m.). 

 

Strategiska organisationer för SR 

Sveriges studentidrottsförbund (SAIF) är en viktig samarbetspart i frågor kopplat till 

universitetsidrotten rodd och möjligheter för utlandsstudier för våra roddare. 

  

Nordiska roddförbundet (NOR) utgörs av Finland, Danmark, Norge, Island och Färöarna. I 

detta samarbete kan SR bidra till att utveckla roddsporten inom norden avseende 

gemensamma tävlingar, utvecklingsprojekt och arrangemang. I det nordiska samarbetet kan 

frågor gemensamt drivas mot World Rowing.  

 

Baltic Cupkommittén driver idag en årlig återkommande ungdomstävling där SR deltar med 

ett representationslag. Detta är för rodden en strategiskt viktig och utvecklingsbar del för 

samarbeten mellan de baltiska länderna.  

 

Coupe de la Jeunesse är en årlig återkommande juniortävling, det är 15 västeuropeiska 

länder där juniorer tävlar som inte kvalat till JVM. Är en viktig tävling för de juniorer som står 

på tur, att få erfarenhet och rutin.   

 

Europeiska roddförbundet är viktig för SR i att vara delaktig i utvecklingen av europeisk rodd 

avseende tävlingar. Här finns mycket kunskap som vi kan inhämta för att utveckla svensk 

rodd. Här kan SR vara delaktiga i olympiska frågor utifrån världsdelen Europa. 

 

World Rowing är en viktig organisation för att vara delaktig i utvecklingen av roddsporten 

globalt. World Rowing är rådgivande för IOC avseende utvecklingen av olympisk rodd och 

detta behöver vi bevaka och påverka. 

 

 

 



 

 

Tillvägagångsätt 

Vi kommer löpande skicka representanter till de mötesplatser där internationella roddfrågor 

diskuteras och beslutas. Våra representanter kommer att lyfta fram viktiga frågor för SR och 

samtidigt lyssna av och ta med sig information hem.  Vi vill även arbeta för att SR tar plats i 

internationella styrelser för att kunna utöva påverkan. Detta sker via personvalskampanjer. 

 

Handlingsplan 2023 – 2025 

• Att i det övergripande kalendariet för styrelsearbetet lägga in de internationella 

sammankomsterna som SR avser att delta vid (mästerskap, kongresser, konferenser, 

generalförsamlingar, tävlingar och andra evenemang).  Och kopplat till detta föra upp 

frågan på dagordningen för att bereda frågorna.  

• Delta på internationella tävlingar. 

• Inom SR öka kunskapen om internationellt arbete. Detta sker genom utbildning av 

styrelseledamöter, representanter och idrottare.  

• Identifiera personer inom internationell rodd som har koppling till SR. Dessa personer 

ska våra representanter bearbeta vid fysiska möten. Genom detta så ökar SR sitt 

kontaktnät och relationer inom roddsporten.  

• Utse representanter till kommittéer inom nordiska roddförbundet och vara en 

drivande kraft inom nordiska roddförbundet.  

• Inom NOR driva utvecklingen av roddens alla grenar. 

• Samarbeta med SAIF kring universitets rodd och utbildningsfrågor.  

• Coupe de la Jeunesse och Baltic Cup, vara med och bidra till att utveckla samarbetet. 

• Genomföra personvalskampanjer.  

 


