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Så er det ganske vist at kommandoen: ”Klar til roning?”
”og ro væk” igen kan lyde på Holbæk Fjord.

Broen blev sat i vandet i lørdags. Inden denne begivenhed
er der bl.a. meget andet lavet nye kryds til broen.
Lørdag foregik der også meget andet end at sætte broen
op, se materialeforvalterens infomail fra søndag d. 31.3.
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Lørdag kl. 15, holdt rochefen en tale og standeren blev hejst af Dorte Høstrup.
Der blev uddelt vin og blomster til Thomas Sander i
forbindelse med hans 40 års jubilæum, han startede i
klubben som 13 årig og har i tidens løb roet mange
kilometer.
Mikkel Clemens, Svend Pedersen, Carsten Juul Jensen
og Anette Brøchner har 25 års jubilæum i år og Mikkel
og Svend fik blomster.
Det er mange år siden at der blev roet så mange km
som i 2018 og det sås tydeligt på det antal guld og
sølvårer der blev uddelt:
1500 km, Guldårer:
Vagn Andersen, Morten Knudsen og Poul Henrik Quist
1000 km, Sølvårer:
Dorte Høstrup, Flemming Hugger, Dorrit Hansen,
Henrik P (d. 7), Jesper Iversen, Dorte Hansen, Ulla
Schou; Karl Jørgensen og Susanne Olsen
750 km, Vin:
Henrik Hansen, Børge Kryger og Rita Jensen
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Dagen blev godt pressedækket af Benedicte, hun optog en film, som måske bliver vist på TV øst
Nu på Onsdag d. 3.4 er der medlemsmøde, hvor sommerens aktiviteter skal planlægges.
I weekenden d. 11 og 12 maj er der ro kursus for nye roere.

Hvis du ikke allerede har fået aflagt svømmeprøve, som er nødvendig hvis du vil på langtur/i
udvidet rofarvand, eller du vil ro i kajak, så er der mulighed for at tage svømmeprøve på lørdag
d. 6.4.
Du kan møde kl. 16.30 til omklædning og komme i vandet kl. 16.40, du skal være oppe af vandet
igen kl. 17.40 og ude af omklædningsrum kl. 18.00.
Svømmehallen er også åben for alle andre på ovennævnte tidspunkt og på samme tidspunkt
d.13.4 og d.27.4, så er det slut med svømning i den gamle svømmehal, der er ansøgt om nye
tidspunkter i den nye svømmehal til næste år, mere om det når vi har haft en dejlig rosæson.

Husk at der nu er roning
kl. 8.00 alle dage på nær søndag og
kl. 18.30 mandag til og med torsdag

Nedenfor ses minder fra aftentur til Orø Havn.
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Hvis du har lyst at komme på langtur med andre end dine ro kammerater fra Holbæk og måske
også lidt længere væk end vi normalt kommer, er der muligheder via dansk forening for rosport, se
mere her: https://roning.dk/kerneydelser/kap-og-bredderoning/dffr-ferielangture/

For at få mere liv på vores hjemmeside vil jeg opfordre til at du ikke kun lægger billeder tekst fra
forskellige begivenheder på facebook men også sender dem til Jette så, kan hun lægge dem på
hjemmesiden. Brug mailadresse: suppleant1@holbaek-roklub.dk

Vi ses på fjorden.
Anette

