
TEAM 2020 – Norges Roforbunds 
kvinnesatsing mot OL 2020 
Norges Roforbund er et av Norges mest suksessrike sommeridrettsforbund, men solid 
toppidrettskultur og betydelig medaljehøst fra VM og OL de siste 50 år. Men uten unntak er 
alle medaljene tatt av menn. Nå er tiden kommet for å endre denne statistikken. Norges 
Roforbund starter høsten 2013 opp sin nye storsatsning «Team 2020».  Målet er medalje i 
dameklassen i OL 2020. Det er vanskelig, men mulig.  

Utløse energi 
Kunnskapen og kompetansen til å bringe roere opp mot elitenivå finnes, det har klubbene vist gang 
på gang - på herresiden. Det finnes ingen saklig grunn for at det samme ikke skal kunne være mulig 
på damesiden. Spørsmålet er bare hvordan? Vi tror norsk damesatsing så langt har manglet 
tilstrekkelig «mål og mening». Tidligere erfaringer har vist at våre klubber og trenere kan og vil når 
bare målet er tydelig og motiverende nok. Vi mener at vi ved å vise, i ord og handling, at vi VIL noe 
med norsk dameroing, skal kunne utløse den energi som skal til i klubbene for å gjøre den første 
viktige jobben. 

Mange! 
En av forutsetningene for å lykkes er å få opp nok talentfulle jenter som er villig til å satse. De 
aktuelle jentene er født i perioden 1985-2000, flertallet i perioden 1990-1995. De kan være roere i 
dag, men trenger ikke. De har god fysikk, liker å trene og trigges av ambisiøse mål. De er sterke, 
målbevisste og smarte. De stiller krav til seg selv og sine omgivelser og er villige til å underkaste seg 
strenge treningsregimer så lenge forholdene for øvrig er lagt til rette. Jentene finnes der ute, vår 
utfordring er å finne dem og være så attraktive at de velger rett. Det skal vi klare. 

Todelt plan 
I første periode skal forbund og klubber sammen aktivt rekruttere og utvikle talenter som er villig til 
å satse mot OL 2020 (kampanje). I tillegg skal talentfulle og treningsvillige jenter som allerede er en 
del av norsk roing følges opp tett. Det skal bygges opp et apparat og et opplegg som er 
spesialtilpasset jentenes behov. Og det skal sendes W1x, W2- og W4x til to WC-regattaer hvert år. 
De beste lagene reiser. Fokus er utvikling, utvikling og utvikling.  Når mange nok kjemper om 
plassene vil nivået stige og kvalifisering til både VM og OL komme innen rekkevidde. Allerede i Rio 
2016 skal vi ha 1-2 damebåter med, minst en skal nå A-finale.  

OL 2020 
I andre periode har vi alle aktuelle jenter i tøff målrettet trening, minst 20 i tallet. Målet nå er å 
kvalifisere 2-3 damebåter til OL 2020, inklusiv en W4x eller en W8+. På veien skal vi gjøre oss 
gjeldene i både WC og VM. I denne fasen skifter satsningen karakter fra å være et 
rekrutteringslandslag til å være et fullverdig kvinnelandslag. Akkurat hvordan landslaget vil være 
organisert, det være seg lokalisering, trenerressurser og øvrig støtteapparat er ikke avklart. Det som 
er sikkert er at en skal tørre å bryte med etablerte sannheter og bygge opp en satsning som tar 
utgangspunkt jentenes behov. Det kan bety andre prioriteringer og større bevissthet om 



utenforliggende faktorers betydning, som familie og studier. Men det innebærer på ingen måte 
lavere krav til fullt fokus og innsats av den enkelte! 

USA 
I dag forsvinner en stor andel av talentene til Universitetslag og gode stipendordninger i USA etter 
videregående. Tilsvarende ordninger er på vei til å bli etablert i England. Dette er en spesielt stor 
utfordring på damesiden. Når jentene kommer hjem igjen opplever de ikke at de har noe attraktivt 
tilbud her hjemme og blir borte. Team 2020 skal både være et alternativ til å reise ut, og kunne være 
fortsettelsen når de kommer hjem igjen. 

Økonomi 
Prosjekt 2020 er avhengig av ekstern finansiering. En ser for seg følgende kilder: 

x Innledningsvis særskilt prosjektstøtte fra NIF 
x Team 2020-sponsorer (Sponsormidler øremerket Team 2020-satsningen) 
x Forbundsandel, klubbandeler og frivillig innsats 
x På sikt prosjektstøtte fra OLT 

Mål 
Hovedmål:  2-3 damebåter i OL 2020, inkl en 4x eller 8-. Minst to A-finaler, minst en medalje. 
Delmål:  1-2 damebåter i OL 2016, minst en A-finale 

Progresjon 
Når Hva 
2013 Oppstart 
2014 Delta i to WC-regattaer med 1x, 2- og 4x 

Delta i VM  
2015 Delta i to WC-regattaer med 1x, 2x/2- og 4x/8- 

Delta i VM  
2016 20 jenter satser mot OL 20 

Delta i to WC-regattaer med 1x, 2x/2- og 4x/8- 
Delta i OL (1-2 båter), minst en A-finale 

2017 20 jenter satser mot OL 2020 
Minst to vintersamlinger på vann 
Delta i to WC-regattaer med 1x, 2x/2- og 4x/8- 
Delta i VM med 1x, 2x/2- og 4x/8- 

2018 20 jenter satser mot OL 2020 
Minst to vintersamlinger på vann 
Delta i to WC-regattaer med 1x, 2x/2- og 4x/8- 
Delta i VM med 1x, 2x/2- og 4x/8- 

2019 15-20 jenter satser mot OL 2020 
Minst to vintersamlinger på vann 
Delta i alle WC-regattaer med 1x, 2x/2- og 4x/8- 
Delta i VM med 1x, 2x/2- og 4x/8- 

2020 10-15 jenter satser mot OL 2020 
Vinterprogram samkjørt med herrer tung og lettvekt 
Delta i to WC-regattaer med 1x, 2x/2- og 4x/8- 
Delta i OL (2-3 båter), minst to A-finaler, minst en medalje 
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