
Kære alle,                      

Rosæsonen går på held – dagene bliver korte – MEN der kan stadig blive mange gode roture. Denne 

rosæson har været meget udfordret, men alligevel er det lykkedes os at nærme os de 20.000 km. Det er 

rigtig flot. 

 

INDVIELSE AF BÅDHUS 

Søndag den 13.9.2020 fik vi – langt om længe – indviet vores flotte bådhus. Flaget var hejst og 

borgmesteren kom forbi for at holde tale og klippe snoren. Det har i sandhed været en lang proces: Ide – 

planlægning – beslutning – udformning - tegning – ansøgning – Justitsministeriet – fund raising – budget – 

indkøb – rigtig meget arbejde af mange +60’ere – arbejde af klubbens -60’ere. Alt sammen elementer i 

Borgmesterens tale. En dejlig dag i Holbæk Roklub, som vidner om stort sammenhold og arbejdslyst blandt 

medlemmerne. 

COVID-19 – Der må fremover være 20 personer ad gangen i klublokalet. Opdelingen i morgen og aftenhold 

bibeholdes. Fortsæt med sprit og håndvask. Og er der den mindste smule symptomer, så skal vi blive 

hjemme. Bestyrelsen arbejder på detaljeret info på basis af nye anbefalinger fra DIF. 

Ekstra Rengøring/afkalkning af kaffemaskiner - Der er fra tid til anden brug for lidt ekstra rengøring. Her 

må alle gerne give et nap med. Opgaverne kan ses på listen, der er hængt op ved det store køleskab, skriv 

gerne dine initialer, når du har fx har afkalket kaffemaskinerne eller andet. 

VINTERAKTIVITETER 

Planlægningsmødet den 23.9. blev aflyst grundet Covid-19. Foreløbig er flg. vinteraktiviteter planlagt: 

Rospinning – vi kan max. være 7 personer i lokalet ad gangen inkl. instruktør. Der oprettes flere mindre 

hold. Opstart uge 40. Nærmere følger. 

Volleyball - Mandage kl. 19.30 i Absalonsskolens gymnastiksal – opstart 28.9.2020. Bare mød op. Deltagelse 

af ”aftenroere”. 

Gymnastik/Yoga – Torsdage kl. 19.30 i Absalonsskolens gymnastiksal – opstart 1.10.2020. Bare mød op –

medbring gerne eget underlag, hvis du har. Ellers kan klubbens underlag lånes for hele sæsonen. Her er god 

plads, så alle kan være med.  

  



Svømmehallen – Lørdage kl. 16.30 – 17.30. Her skal bruges et blåt armbånd, som du køber i klubben, 

depositum kr. 40,-. Armbånd fra sidste år opdateres af Sportsbyen. Skulle der være problemer henvender I 

jer i receptionen. Husstands-medlemskab af Holbæk Roklub dækker ikke deltagelse i svømningen. Hvis man 

gerne vil svømme sammen med familien må man købe alm. armbånd i Sportsbyen til børn og/eller 

ægtefælle, som ikke er medlem af Holbæk Roklub. Vi har i år adgang til zone 1 og 2. Og hvis der er plads kan 

adgang til sauna aftales med livredderne. Adgang til øvrige bassiner kræver alm. rødt armbånd. Bemærk, at 

der er restriktioner mht. antal i omklædning, baderum og sauna. 

Vandreture:  

Tur til Store Åmose – tidspunkt ikke planlagt endnu. 

Tempelkrogen rundt – 21.3.2021 kl. 10.00. Nærmere detaljer følger. 

Sociale arrangementer – der meldes ud om dette senere. 

 

 

ROSÆSONEN 

Morgenroerne fortsætter uforandret frem til standerstrygning – mandag til lørdag kl. 7.55. 

Aftenroning: Her er der brovagt kl. 18.00, hvor der sættes hold, til og med uge 39 (denne uge). Herefter og 

frem til standerstrygning er der ingen brovagt – og roning vil være efter aftale, hvor det vil være en rigtig 

god ide at følge med i opslag på Facebook. Har du ikke styrmandsret - så prøv alligevel, måske kan du lokke 

en styrmand med. 

Langture: Måske kan der nås lidt flere ture udenfor alm./udvidet farvand. Den 14.9.2020 havde to 2-åres en 

dejlig tur lidt ind i Lammefjorden. Og den 23.9.2020 blev Nalle igen eskorteret retur til Nykøbing Sj. Roklub. 

Lur mig om ikke vi ser ham i Holbæk igen inden sæson-afslutning! Det er virkelig blevet en sjov oplevelse i 

år med indtil videre seks ture mellem de to klubber. Vil du læse om Nalle, så find opslaget fra John Jensen 

på klubbens hjemmeside, arkiver – juni 2017. 

Har du lyst at læse om DFfR’s langtur i år til Færøerne kommer her et link: 

https://roning.dk/nyheder/turberetning-fra-dffrs-ro-og-oplevelsesferie-til-faeroeerne-i-juli-2020/  

Holbæk Sportsby – Undertegnede deltager i møder i Holbæk Sportsby som klubbens repræsentant i 

brugerrådet. Senest den 16.9. hvor resterende mangler i forbindelse med byggeriet blev drøftet. Bl.a. er 

gulvet i svømmehallen stadig ikke i orden. Endvidere information om fordeling af en sum på kr. 2 mio 

fremkommet i forbindelse med et forlig vedr. Sportsbyen. Der var deltagelse af flere kommunal-

bestyrelsesmedlemmer, Sportsbyens fond og ledere samt mange foreninger. 

Standerstrygning – Lørdag 24.10.2020 – formen afventer nærmere afklaring grundet Covid-19. 

Næste bestyrelsesmøde: 6.10.2020 

Fortsat god rosæson – pas godt på jer selv og hinanden. 

Pbv – Rita Jensen 
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