
 

 

 

 

 

Så er der igen mulighed for at komme 

på vandet. 
 

Lørdag d. 26.3. blev broen sat op – og den fandt heldigvis vej til den nye ponton, som allerede lå klar til at modtage 

broen. 

I løbet af dagen var der ud over arbejdet med at sætte broen op, stor aktivitet i og omkring klubben. Ergometerrummet blev 

rengjort og ergometrene smurt. Den gamle pontons ramme blev skåret op. Både blev vasket, bådehallen fejet, tagrenderne 

renset, div. administrative opgaver løst og meget mere. Herudover var der selvfølgelig folk i køkkenet, så forplejningen som 

vanligt var helt i top. 

Inden standeren blev hejst af vores nye formand Else Lysgaard, blev der delt ”årer” m.m. ud til de roere der i sidste sæson 

roede mere end 750 kilometer, se oversigt nederst i dette nyhedsbrev. 

Tove Borg og Allan Otto har i år været medlem af klubben i 25 år og de fik en buket blomster. Ann Flensberg har 60 års 

jubilæum i klubben i år, hun havde desværre ikke mulighed for at være til stede. 

Roning 

Lillian har syet nye standere og selvom pontonen endnu ikke fungerer helt efter 

hensigten, fordi rampen ikke kan sænkes så meget som planlagt, så er der nu mulighed 

for at sætte både i vandet, dog ikke rygvenligt som planlagt, dvs. du kan få nogle 

kilometer på ”kortet”. 

Morgenroning: Alle dage undtagen søndag mød op senest 7.55. Her sættes hold, så alle 

får mulighed for at komme på vandet, her roes typisk lidt kortere ture. 

Aftenroning: Mandag, onsdag og torsdag, mød op senest kl. 18.25. Der sættes hold efter 

de fremmødtes ønsker.  

Tirsdag aften er der ingen brovagt, her opfordrer vi til, at man skriver på facebook hvornår 

og hvor langt man gerne vil ro, samt om man er styrmand og så kan der forhåbentlig 

komme én eller flere både på vandet. 

 

Når du ror, så HUSK på sikkerheden: 

- Redningsveste bæres af alle roere frem til 1. maj 

- Mindst én mobil telefon i båden 

- Der byttes pladser på lavt vand 

Rospinning 

Fortsætter de næste tirsdage kl. 16.30 – 17.30 med Jette som instruktør. Tilmelding via Super Sass. 

  



 

Medlemsmøde d. 9.3 

Her blev der, efter en dejlig mørbradgryde, planlagt sommerens aktiviteter så vel på vand som på land. 

Der blev aftalt flere langture og grill aftner.  

Der er rokursus for nye roere d.7 og 8 maj, så hvis du kender nogen der kunne tænke sig at lære at ro, så kontakt 

rokursus@holbaek-roklub.dk = Henrik d. 7 netop udnævnt til Hverdagsmester (se tidligere udsendt infomail). 

Bent fortalte lidt om det frivillige arbejde på Roskildefestivalen hvor man ved at passe en garderobe og oplade 

mobiltelefoner tjener penge til klubben og ikke mindst får adgang til festivalen og kan høre musikken. Hvis man 

er interesseret, så kontakt Bent 2237 1258. 

Alle planlagte aktiviteter findes på aktivitetskalenderen der blev sendt ud i lørdags, den kan også ses på 

klubbens hjemmeside Aktivitetskalender | Holbæk Roklub (holbaek-roklub.dk). 

På mødet var der forslag om, at hvis det ikke var rovejr kunne man i stedet ro spinne, hvis der ikke er nogen instruktør tilstede, 

er der god mulighed for at lave e-roning. 

Opfordringen for 2 år siden, om at nogen af morgenroerne også meget gerne måtte komme om aftenen af og til, blev 

gentaget. Det er dejligt at der er så megen aktivitet om morgenen, men der mangler nogen gange styrmænd om aftenen. 

Der var info om tour de france d. 2.7, hvor klubben kan tjene 50 kr. i timen pr. person, hvis min. 5 medlemmer er 

interesseret i at være frivillige. Det eksakte arbejde kendes ikke, hvis man er interesseret skal man snarest 

henvende sig til Rita 2945 3031. 

Der er også mulighed for at være frivillig ved tour de Storebælt d. 11.6, her tjener man 500 kr. pr. person, får en 

trøje og forplejning i løbet af dagen.  

For 2 år siden blev der nedsat et udvalg til opdatering af klub lokalet, bl.a., udsmykning. Corona betød desværre at der aldrig 

kom noget i gang. Der er brug for et nyt udvalg, der var ikke nogen der meldte sig på aftenen, men der var forslag om at tage 

det op igen til efteråret. Foreløbig er følgende opgaver på programmet: Oprydning i tv-hjørne, belysning, organisering af 

grundig rengøring af linoleumsgulvet (kræver nok en professionel). Der bliver sat en kasse op i klubben, hvor man kan komme 

med forslag til ændringer. 

PR udvalg 

Holdt møde d. 14.3 marts. Udvalget lavede et indlæg om den nye Ponton til Nord Vest Nyt og det medførte en omtale på 

forsiden og en hel side i avisen fredag d. 18.3. 

Der er plads til flere medlemmer i gruppen, så hvis du gerne vil være med til at laver planer for hvordan vi kan promovere 

klubben, så meld tilbage til Rita 2945 3031 

Foredrag om besættelsen d. 22.3 

Dan C. Christensen som har skrevet bogen "Et Danmark i splid med sig selv - Holbæk Amt besat og befriet" fortalte om 

modstandsbevægelsen med særligt blik på roklubbens rolle. Dan havde gennemsøgt roklubbens medlemsprotokol fra ca, 

1920 - 1950 der findes på Lokalhistorisk arkiv. Her kunne han identificere 17 medlemmer, der havde haft en rolle i 

modstandsbevægelsen. Bl.a. F. O. Nielsen der var den ledende og samlende modstandsmand. Flere medlemmer kunne en 

del af de ældre deltagere genkende fra deres unge dage i roklubben. 

Fremtidige begivenheder 

Styrmandskursus, Torsdag d.31.3 og 7.4 kl. 19.30 ved P.H. Quist, man skal deltage begge dage. Ingen tilmelding, mød bare 

op. 

Kæntringsøvelser i kajak, Onsdag den 20. april og onsdag den 27. april kl. 19.45 - 21.15 i svømmehallen. 
Du kan få genopfrisket dine kæntringsøvelser - både makkerredning og enkeltmandsredning. 
Det er især møntet på de kajakroere der har kajakret eller kajakret på prøve. 
Går du med en kommende kajakroer i maven er du velkommen til at deltage. For at blive frigivet kajakroer skal du bl.a. kunne 
demonstrere, at du magter disse kæntringsøvelser. Tidspunkt for instruktion er endnu ikke planlagt. 
Niels Chr. og Henrik Katkjær (måske også Bent) vil være til stede som instruktører. 
 

Lørdag d. 9.4 Svømmeprøve kl. 16.30. De øvrige lørdage i april alm. svømning, undtagen 16.4 (påske). 

 

På bestyrelsens vegne  

Anette Damsgaard Koch – kasserer  

mailto:rokursus@holbaek-roklub.dk%20=%20Henrik
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Oversigt over dem der roede mere end 750 kilometer i 2021: 

Guldåre - roet mere end 1500 km: 

Vagn Andersen 1882 km. 

Sølvåre - roet mere end 1000 km: 

Dorte Høstrup 1421 km, Flemming Hugger 1402 km, Henrik Christensen 1301 km, Ulla Schou 1232 km, Dorte Hansen 1189 

km, Henrik Petersen 1084 km, Rita Jensen 1071 km, Lise Lundholm 1013 km. 

En flaske vin - roet mere end 750 km: 

Jesper Iversen 929 km, Poul Henrik Quist 862 km, Gert Hansen 840 km, Lis Hansen 837 km, Anette Hartmann 792 km, Georg 

Breum 786 km, Susanne Olsen 776 km, Tina Skovgaard 770 km 

 

Udklip af pontonens vej fra havnen til roklubben. 


