
 

 

 

 

Så er der kommet gang i roningen 

Holbæk Roklub var i maj på 4. pladsen i 1. Division i Motionsturneringen, se mere på 

https://www.roinfo.dk/motionsturneringen  

Dette trods den koldeste og vådeste april i flere år, der har været nattefrost, sne og hagl. 

Men trods regn og slud – roerne må ud. Den gamle fortærskede talemåde ”Der findes ikke 

dårligt vejr, kun forkert påklædning” blev et mantra for roerens adfærd i april, især blandt 

morgenroerne. 

Pr. 31.5 er der roet i alt 7411 km af 54 roere uden prøveture og gæsteroere. De 7411 km 

er ca. 33% af hvad vi nåede i 2020, så hvis det fortsætter kan vi nå flere km end sidste år. 

 

Corona  

Som der tidligere er informeret om, er det nu tilladt, at afholde mindre sociale 

arrangementer for alle klubbens medlemmer under hensyntagen til de aktuelle indendørs 

anbefalinger. Ved nærmere gennemlæsning af retningslinjerne må der være 30 personer i 

klublokalet hvis der holdes min. 1 m afstand og gerne 2 m.  

Det kræver fortsat Corona pas at træne indendørs og deltage i de sociale 

arrangementer, men Corona logbøgerne er afskaffet.  

 

Pinsetur til Svendborg 

Efter at deltagerne havde glædet sig i 3 år, 

tog 15 roere og 9 supportere til Svendborg. 

Da vejrudsigten blev studeret fredag aften 

var der enighed om, at det ville være en god 

ide at tage ud at ro med det samme og det 

blev en dejlig tur til Valdemars slot. 

Overnatning foregik på Vandrehjemmet med 

morgenbuffet. Lørdag morgen var der travlt, 

da det ville blæse op. Der blev roet til 

Taasinge, men da det blev ca. 10 m/s, blev 

der vendt om. Det blev til ca. 10 km. Om 

eftermiddagen var der tur på sejlsports-

museet og aftensmaden på restaurant. 

Søndag var dagen, hvor der ikke blev roet, det blæste alt for meget (ca. 12 m/s), så i 

stedet var der sejltur med Veteranskibet Helge. 

Om eftermiddagen var der tur til Troense, med byvandring i den gamle bydel med Henrik 

som guide.  
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Mandag blev der pakket og herefter var der igen rotur til 

Taasinge, solen skinnede og det var ligefrem blevet varmt . 

Ved Svendborgsund broen kom delfinen Delle hen og hilste, 

den var meget tæt på årerne og dykkede ned under en af 

bådene. 

Fra deltagerne var der mange TAK, ikke mindst Henrik d.7, 

der igen formåede at tilrettelægge en fantastisk tur. 

Se snart mere om turen og flere billeder på hjemmesiden  

 

 

 

Pinsetur i Holbæk Fjord, 2. pinsedag 

Der var afgang allerede kl. 8, da der var lovet 

blæst. 3 x 2 åres var en tur i Dragerup Vig og ikke 

mindst en tur i åen. Da turen var slut var fjorden 

mere flad end under hele turen   

 

 

 

 

Tur til Vellerup Vig 

Søndag d. 30.5 var det, det skønneste vejr, 

der var 4 x 2 årers og Vagn i kajak afsted, 27 

km blev det til og marsvin blev set på vejen 

hjem.  

 

 

Arrangementer 

d. 9.6. kl. 20.30 Klubbens fødselsdag, afholdes udenfor, med kaffe og lagkager samt 

uddeling af anerkendelser for 1500, 1000 og 750 km roede km samt 25 års jubilarer. 

d. 10.7 Langtur Orø rundt 

d. 21 og 22.8 Ro-kursus 

 

Velkommen til nye medlemmer i klubben: Jane T, Mette A, Mette V, Jan S og 

Stella H  

OG 

Velkommen igen til Marianne J, Karina G og Malene P 

 



 

 

HUSK 

Roning på hverdage:  

Morgenroning: Alle dage, undtagen søndag, kl. 8, 

mød op senest 7.55, her sættes hold, så alle får 

mulighed for at komme på vandet, her roes typisk lidt 

kortere ture. 

Om morgenen kan man være heldig at se Havørne, i 

bunden af fjorden, som her på billedet. 

 

Aftenroning: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18.30, mød op senest kl. 18.25, der 

sættes hold efter hvor langt man vil ro. Der er også plads til roere der ikke er så erfarne og 

gerne vil ro kortere ture. 

 

Da det ikke er muligt at afholde svømmeprøve på nuværende tidspunkt vil din 

svømmeprøve fra vintersæsonen 2018/19 eller senere gælde resten af sæsonen. 

 

 

COVID 19 

HUSK De almindelige Corona-regler gælder stadig. 

Hvis du har været i klubben og konstateres Covid positiv skal du kontakte vores 

formand Mette Nicolajsen tlf. 53633427 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Anette Damsgaard Koch, Kasserer i Holbæk Roklub 

 

 

 

 


