
 

 

Nyhedsbrev august 2019 

 

Det er blevet august og sommeren går på held, der har heldigvis været en masse dejlige 

ture på vandet i løbet af sommeren, men der er stadig masser af muligheder for at få roet 

nogle flere kilometer. 

At der har været mange ture på vandet, vidner motionsturneringen om, Holbæk er nemlig 

rykket 11 pladser op og er nu i 2.division. Du kan se mere på: 
http://www.roinfo.dk/motionsturneringen/en-lille-rotur-om-dagen-et-kaempe-resultat-for-roningen 

 

Udover den daglige morgen og aften roning har der været planlagt en del ture, der stort 

set alle er blevet gennemført. 

Bognæs-turen d. 26.6 hvor HGR ville sørge for kaffe og kage på Bognæs, blev dog 

desværre aflyst p.gr.af blæst, men så blev der i stedet trukket ukrudt op og badet, ja et par 

trodsede endda vejret og gik ud i kajak og så var der selvfølgelig kage. 

 

 

14. juli var der stor tilslutning til ”Orø rundt”, 

det var godt vejr, ikke for varmt, og 

forholdsvis stille vand til at starte med, mens 

det blæste lidt op efter frokost.  

Frokosten blev spist ved den lille havn ved 

trækfærgen og eftermiddagskaffen og de 

mange medbragte lækkerier blev indtaget 

undervejs. 

 

 

 

 

  26. juli var der nat tur til Munkholm,  

  der var en del modvind på vej derned 

  og der skulle arbejdes ved årene. 

  Efter langang gik det hjemad hvor  

  vinden selvfølgelig havde lagt sig. 

 

 

 

http://www.roinfo.dk/motionsturneringen/en-lille-rotur-om-dagen-et-kaempe-resultat-for-roningen


 

3. august gik turen med bil til Rødvig roklub ved  

Stevns klint, hvor vi lånte både.  

Du har sikkert allerede læst Lauras fine indlæg om 

turen på tidligere infomail.  

Det var en fantastisk flot tur og vejret var også perfekt, 

vi fik kun et par dråber vand, mens det i Rødvig havde 

regnet en del.  

Det eneste lille minus var badestranden, hvor vi gik i 

land til frokost, her var en del ildelugtende tang. Men 

man kan jo ikke få det hele. 

 

 

 

 

Der har også været spontane langture et par varme sommerdage:  til Munkholm og til 

Lammefjorden. På sidstnævnte var der frokost på Kongsøre og kaffe hos et par af 

klubbens medlemmer, Henny og Jørgen i Løserup, her gjaldt det om at finde skyggen!  

Det blev til 46 km, for nogen var det den længste langtur, indtil nu .  

 

Stevns fyr  

Højerup Kirke 



Bådehus.  

I den kommende tid er det ikke kun roning der er fokus på i 

klubben, der skal nemlig bygges.  

Det nye bådehus har længe været et ønske men det var 

ikke lige sådan at få en byggetilladelse, ansøgningen 

endte med at måtte en tur over justitsministeriet. 

 

Bagefter var der det økonomiske. Her har fundraiser 

udvalget ved Karl og Rita arbejdet målrettet på at skaffe 

penge til byggeriet, og det må siges at have været 

ventetiden værd.  

Vi har fået 130.000 kr. af Velux-fonden, 50.000 kr. af 

Sydbank fonden og 29.000 kr. af DGI/DIF foreningspuljen. 

Det betaler ikke hele byggeriet, men da vi planlægger at 

udføre det meste selv kommer vi rigtig langt for de penge. 

 

Allerede nu er buskads og træer ryddet og på onsdag d. 14.8 kl. 20.30 tages det første 

spadestik til bådehuset, efterfølgende er der kaffe og kage.  

Fredag den 16 august kl. 8.00 går det løs med det egentlige arbejde. Curt Andersen A/S, 

hvor Rita Jensen og Lars Hyldegaard arbejder, har tilbudt at låne os maskiner til 

gravearbejdet – med Lars H. som maskinfører.  

Mens vi har maskiner, skal der fjernes rødder, graves ud til fundamenter og underlag 

for fliser. Der skal laves afsætning og bores huller til støbning af fundamenter. Der skal 

fyldes beton i hullerne og sættes beslag af til trækonstruktionen.  

Lørdag fortsættes der med at indbygge stabilgrus som underlag for flisegulvet. 

Planen er at jord og betonarbejdet inklusiv bortskaffelse af buskads og evt. overskydende 

jord skal være færdigt løbet af weekenden, så der er klar til at rejse selve huset. 

Der har allerede meldt sig en halv snes håndgange mænd/kvinder, der ikke er bange for at 

bruge en skovl og et par stykker til at lave morgenmad og frokost. 

 

Andre Kommende aktiviteter: 

25.8 Tur til Bognæs, HGR sørger for kaffe og kage 

27.8 kl. 10. Pige cykeltur, 20 – 25 km i et tempo så der kan snakkes, efterfølgende kan der 

spises frokost på en restaurant i Holbæk. Tilmelding på opslag i klubben. 

7 – 8.9. Nykøbing tur, dvs. der roes til Nykøbing lørdag, hygges i roklubben og roes hjem 

søndag. Man kan evt. aftale at dele turen med en rokammerat. 

 

På bestyrelsens vegne Anette Damsgaard Koch, kasserer 

 


