
Kære alle,       

Så er vi ca halvvejs inde i rosæson 2020. Det har været en sæson med udfordringer - mange tiltag, som 

skulle iværksættes og efterleves. Tak for jeres deltagelse og tålmodighed. Efterhånden er roningen kommet 

ind i en vis hverdag, dog med opdeling mellem morgen- og aftenhold. Denne opdeling bibeholdes indtil 

videre. Ligesom grundig vask af både og afspritning stadig er gældende. 

Nye roere: Vi har haft tilgang af flere nye roere, som vi håber kommer til at befinde sig godt i klubben. 

Nogle har roet før, andre er helt nye i rosporten. Vi anbefaler at nye roere hurtigst muligt får roet så mange 

ture som muligt. Bare mød op morgen eller aften, så kommer I ud. 

134-års fødselsdag: Den 17. juni samledes rigtig mange medlemmer til fejring af roklubbens fødselsdag. 

Vejret var med os, så vi – med passende afstand – kunne samles på bådpladsen og nyde formandens tale, 

hyggesnakken og lagkagerne.  

Der blev uddelt præmier for sidste års km-tal og ligeledes fejret 3 jubilarer: 

           

Jakob Nilsson – 40 år     Anette Brøchner – 25 år         Arne Jensen – 25 år (i denne omgang) 

Stort tillykke til jer alle (og til klubben) med jubilæerne. 

Svømmeprøver: Den 25. juni havde man mulighed for at aflægge svømmeprøve i Holbæk Sportsby. 

Yderligere svømmeprøver for sæson 2020 kommer herefter til at foregå i fjorden – kontakt et 

bestyrelsesmedlem. Svømmeprøver kræves, hvis du vil udenfor Holbæk Fjord. Prøver fra sæson 2019 

gælder for indeværende sæson. 

Rokursus: Afholdes weekenden 8.+9. august kl. 8.00 til 15.00. Lad info løbe, hvis I kender nogen som 

kender nogen, der kunne have lyst at prøve rosportens fortræffeligheder. 

PR: Foldere til omdeling i Holbæk og omegn ligger klar i klubben. Tag gerne en stak og fordel som angivet. 

Endvidere vil det være rigtig dejligt, om I vil følge klubbens Facebook-side samt like og dele diverse opslag. 

Jo mere aktivitet, jo længere bliver levetiden for opslag. PR-udvalget har ligeledes fået trykt en reklame-

label, som kan sættes på vore biler.  

https://www.google.dk/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fholbaek-roklub.dk%2F&psig=AOvVaw2v7Jx8h_JskD4_a_UqZjC5&ust=1594126366437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOia9M_VuOoCFQAAAAAdAAAAABAO


Rengøring: Varetages i uge 28 og 29 af os selv. Så nup en kost, hvis nullermændene tager overhånd. 

Båden Dragerup: Der har været lidt børnesygdomme. Michael Høgh og Henrik P har kontakten til 

bådebyggeren, som kommer den 7.7.2020 og tager en tur samt reparerer. 

Arbejds-holdet: Her holder man ikke ferie - der har været gang i tætning af renden rundt på terrassen. 

Samt den hvide kant er puds-repareret. Her resterer malerarbejdet. Og efter sommerferien håber 

materialeforvalteren på hjælp fra nogle ”ungdomsroere” til fugearbejde på terrassen. 

Fremtidige arrangementer: 

Langtur Orø rundt: Lørdag 11. juli 2020 – tilmelding til Henrik Hansen 

Evt. kanindåb: Lørdag 15. august 2020 – afhænger af tilslutning – Kaninerne hører nærmere. 

Indvielse af bådhus: Søndag 13. september 2020 kl. 14.00 

Næste bestyrelsesmøde: 06.08.2020 

Daglig roning - morgen: 

Morgenroerne er klar hver morgen kl. 7.55. Onsdag og lørdag er der kaffe efter roningen. 

Daglig roning -  aften: 

Brovagten sætter hold man-tirs-ons-torsdag kl. 18.30. Bare mød op. Onsdag har bestyrelsen brovagten og – 

sædvanligvis – er der kage til kaffen. 

 

Alle medlemmer ønskes en god (ro)sommer. Hvis ferien tilbringes hjemme kunne det måske være aktuelt 

med en ekstra rotur – måske en langtur – prøv evt at samle et hold via FB-opslag. Rohold skal også her helst 

sammensættes af henholdsvis morgen- og aften-roere. Men man kan jo følges alligevel. 

Vi ses i klubben og på vandet. 

Pbv – Rita Jensen 

 


