
 

 

 

Sommerferien kan måske også være en ekstra rotur   

Velkommen til nye roere – Betsy Faartoft og Lone B. Rasmussen. Vi glæder os til at møde jer på 

roaftener/morgener. Det er vigtigt at få roet nogle KM, så roningen kan blive rutine efter frigivelsen som 

roer. 

Nalle kom den 19.6. til Holbæk efter en laaang vinter i Nykøbing Sj. Roklub. Nalle har fået sit første vaccine 

stik, og forventedes IKKE retur før efter 2. vaccination den 18.7. En gruppe HR-roere anført af Vagn 

udstyrede Nalle med et gør-det-selv vaccinations-sæt og søndag den 4.7. gik turen i det smukkeste 

sommervejr til Nykbing Sj. Roklub. Læs gerne i Nalles dagbog næste gang han gæster klubben. 

Klubbens fødselsdag - den 9.6.2021 – blev fejret 

på vanlig vis – med flere både på vandet og 

efterfølgende hygge og lagkagespisning på 

terrassen ved klubben. Denne aften blev præmier 

for sidste års roning uddelt. Vagn fik (igen) en 

guldåre (1568 km) og Flemming måtte ”nøjes” 

med sølv for 1139 km. Dorte Høstrup, Ulla Schou, 

Dorte Hansen og Henrik Petersen havde alle roet 

sig til en flaske vin for over 750 km. Og så har vi i 

år fem 25-års jubilarer, som blev fejret med 

blomster: Ulla S, Dorte N, Anette K, Poul N og 

Niels Chr. (mangler på foto).  Dejligt at holde 

klubbens traditioner i hævd. 

 

Aftenroturen – den 18.6.2021 – fik deltagelse af 3 stk 2-åres, som havde en ”lidt udfordrende” udtur til 

Munkholmbroen og til gengæld en fantastisk hjemtur i den lune sommeraften. Som vanligt var der 

landgang ved ishuset – og landgangsøl ved hjemkomsten. 

    

DFfR-langtur på Silkeborgsøerne og Gudenåen 17.6 til 21.6.2021 havde deltagelse af vore medlemmer Lis 

og Gert Hansen. Tak for at dele billeder og oplevelse på klubbens Facebook-side. Det har helt tydeligt været 

en rigtig god og anderledes ro-oplevelse. 

Grill-aftener – den 25.6.2021 – blev en velbesøgt og hyggelig aften for ca. 15 medlemmer. Ligeledes 

trodsede 10 medlemmer den 2.7.2021 regnvejret og hyggede sig i klubben. Grillen tændes så den er klar kl. 

18.30. Man medbringer selv hvad man ønsker at spise. Drikkevarer købes i klubben til favorable priser.  

Tøse-Gruppen har haft frokosthygge hos Henny og Jørgen på Tuse Næs den 10.6. og en dejlig cykeltur 

efterfulgt af frokost i roklubben den 29.6. Hold øje med opslag om nye arrangementer. 



Planlagte roture/arrangementer – sæt kryds i kalenderen, nærmere følger: 

Langtur – Orø rundt – lørdag den 10.7.2021 kl. 9.00 – se særskilt infomail 

Morgenlangtur – lørdag den 14.8.2021 kl. 06.00 

Nykøbingtur – lørdag/søndag 11-12.9.2021 
 

Fjordens Dag 15.8.2021 kl. 10.00 til 15.00. Klubben er med i dette arrangement, som vil være en årligt 
tilbageværende begivenhed i Holbæk. Åbningstalen holdes af kulturudvalgsformand Ole Hansen og vil 
foregå på bådpladsen ved H.R. Der vil være deltagelse af mange foreninger med aktiviteter langs fjorden. 
Aktuelt vil svømmere og løbere have start ved roklubben. Og vigtigst er at vi selv på denne dag kan vise det 
bedste af vores sport for forhåbentlig mange gæster. Der bliver brug for hjælpere, så henvend dig gerne til 
vores formand, hvis du har mulighed for at være klar til rundvisning, hjælp med polokajakker eller Edon-
bådene ved bådebroen.  

Mere info her: https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/bevaeg-dig-for-livet-i-holbaek-kommune/fjordens-dag/  

Rokursus – afholdes weekenden 21-22.8.2021. Så kender du nogen, der kender nogen, så videregiv gerne 

budskabet. 

Styrmandskursus vil blive afholdt i august/september. Kurset er for nye roere med lidt erfaring. Efter kurset 

er der mulighed for at opnå styrmandsret på prøve og evt. efterfølgende alm. styrmandsret, så man selv 

kan sætte hold og tage på vandet. 

Ny ponton – Projektet er nu overgået til fund raising udvalget (Poul Jeppesen og Rita Jensen), som er 

trukket i arbejdstøjet. Det bliver spændende at følge denne fase, som er afgørende for, at vi forhåbentlig 

næste år har en miljøvenlig og langtidsholdbar ponton med en sliske, som vil spare os for de mange tunge 

løft. 

Hærværk – klubben har i juni måned været plaget af flere tilfælde af hærværk og uro ved klubben og på 

terrassen, ligesom der er fundet poser, som kan have haft ”tvivlsomt indhold”. Politi og SSP er orienteret. 

Adskillige morgener har kraftig oprydning derfor været påkrævet. Dette har resulteret i, at alle havemøbler 

for tiden er sat indendørs, for på denne måde at undgå, at den festglade ungdom slår sig ned. Vi må så i 

stedet flytte bænke og borde udendørs, når der er behov.  

Covid-19 – er ikke helt overstået, selvom mange af os nu er vaccineret. Så husk stadig god håndhygiejne og 

holde afstand. Bådene skylles grundigt udvendig og håndtag på årer vaskes med sæbe. Oppustelige 

redningsveste sprittes af efter brug. Regel om Corona-pas er gældende indtil 1.8.2021 ved OPHOLD 

indendørs. Der må max være 30 personer ved siddende arrangementer i klublokalet. 

Motionsturneringen: Holbæk Roklub ligger med udgangen af maj måned på en 5. plads i 2. division. Det 

bliver spændende at følge de næste runder. 

Aftenroning – mandag til torsdag kl. 18.25, hvor brovagten sætter hold efter de fremmødtes ønsker. Har du 

endnu ikke været på vandet i år, så tøv ikke med at dukke op. Der tages hensyn til alle. Morgenroerne er 

særdeles velkomne til at dukke op om aftenen også.  

Morgenroning – alle dage undtagen søndag - mød op kl. 7.55, hvor der sættes hold. Har du ferie eller en 

fridag, er du altid velkommen til at dukke op om morgenen. 

Hold også øje med Facebook, hvor spontane ture slås op. 

Rotøj – roshorts med indlæg og forskellige T-shirts er på lager og kan købes ved at kontakte et 

bestyrelsesmedlem. Jakker med logo vil blive bestilt i nær fremtid (der skal være min. 3 pr. ordre). Så 

kontakt Rita inden 12.7., hvis du har brug for dette. Priser ses på opslagstavlen i klubben. 

Næste bestyrelsesmøde – torsdag 12.8.2021. 

På bestyrelsens vegne – Rita Jensen 

https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/bevaeg-dig-for-livet-i-holbaek-kommune/fjordens-dag/

