Vi är Svenska Roddförbundets valberedning
Vi vill genom detta informera om hur vi har lagt upp arbete fram till förbundsmötet i mars 2022. Och
samtidigt passa på att presentera oss för roddsverige. Vi har alla ett gemensamt ansvar för
utvecklingen av idrotten och valberedningens uppdrag är en del av detta. Valberedningen är
angelägna om att ha kontakt med roddsverige för att höra hur ni ser på vår idrott idag och vägen fram
mot 2025.
Vi kommer under sommaren att vara ute i roddsverige för att möta föreningar och distrikt och prata
rodd. Kom fram och växla några ord eller kom med konkreta förslag när vi ses. Vi meddelar vilka
tävlingar via SR:s kanaler.
Vi kommer också att delta som adjungerade på förbundsstyrelsens möten i syfte att lyssna av
styrelsens arbete. Och i höst kommer vi att intervjua och tillfråga ledamöterna som står i turordning
för omval för att höra deras syn på framtiden i styrelsen.
Ni som tillhör medlemsorganisationerna (föreningar och distrikt) har fram till den 15 januari på sig att
inkomma med kandidater.
Är du intresserad av att engagera dig eller känner du någon att nominera?
Styrelsearbetet innebär förutom deltagande på ordinarie möten även att vara delaktig i de uppdrag
styrelsen har.
Styrelsen jobbar i olika arbetsgrupper som har hand om:
• Regatta
• Kommunikation och marknad
• Landslag och internationellt arbete
• Förening och Förbundsutveckling
• Junior, bredd och motion
Utöver detta så pågår olika typer av strategiskt utvecklingsarbete.
Är du intresserad eller känner någon du vill nominera?
Tveka i så fall inte att kontakta valberedningen med några rader om dig själv eller den du föreslår.
Skicka ditt/dina förslag till oss:
Per H Lundberg per.lundberg@lillsved.se 070-493 22 46
Karin Nordenfelt k.nordenfelt@gmail.com 0705–207171
Tryggve Risfelt tryggve@risfelt.se 070-31658 00

Vilka är vi?

Ordförande i valberedningen: Per Hallmén Lundberg
Förening: Vaxholms RF
Civilt: Lärare på Lillsveds Idrottsfolkhögskola, där undervisar jag i fysiologi, träningslära, friskvård samt
personlig träning.
Engagemang i sporten: Jag är ledamot i Vaxholms RF samt vice ordförande i ÖRDF. Har ett ansvar för
SR:s utbildningar i form av att organisera och genomföra dessa för föreningar och roddistrikt. Sitter
även i landslagsledningen.
Mitt bästa roddminne: De är två minnen som kommer upp. Det första är känslan från sportlovslägren
som Stockholms idrottsförbund arrangerade på 80-talet. De var många roliga saker som vi gjorde med
andra idrotter som var roliga och utvecklade. Det andra är när vi i lättviktsscullerfyran vann i Luzern
1992, loppet är ett av de bästa jag har rott.

Ledamot i valberedningen: Karin Nordenfelt
Förening: Halmstads Roddklubb
Civilt: Skoladministratör på en grundskola i Halmstad kommun. Arbetar nära rektorerna med diverse
skoladministration. Frilansar även som sångerska.
Engagemang i sporten: Jag har tidigare suttit med som ledamot och vice ordförande i Halmstad rodds
styrelse. Varit aktiv som ledare i Halmstad rodd fram till jag fick mitt första barn 2017.
Mitt bästa roddminne: Ett stort minne kommer upp och det är när jag och 7 andra tjejer rodde hem
ett historiskt guld i 8+ 2016 för Halmstad rodd.

Ledamot i valberedningen: Tryggve Risfelt
Förening: Mölndals Roddklubb
Civilt: Leg Optiker. Verksam i den optiska branschen som kliniskt arbetande optiker. Senare, den
största delen av mitt arbetsliv, som ansvarig ledare för försäljning, marknadsföring och företagsledning
i internationellt verksamma företag med optikerbutiker som kunder.
Engagemang i sporten genom åren: Aktiv roddare i Kungälvs RK och Mölndals RK. Sekreterare och
ordförande i Mölndals RK. Sekreterare och ledamot av distriktsförbundet i väst.
Mitt bästa roddminne: Med ålderns rätt och det långa tidsperspektiv det ger blir också värderingen av
bästa minne en samlad bild av vad roddsporten berikat mig med.
Att väl förberedd fysiskt och mentalt få tävla mot/med idrottskamrater som delar min känsla för
sporten har givit mig stor glädje och tillfredställelse. Samt upplevelsen av den fina gemenskapen i
många sammanhang såväl under aktivt tävlande som senare i styrelsearbete eller annan aktivitet inom
vår sport.

