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Rosæson 2022 er godt i gang … 

Efter en noget blæsende opstart, hvor der ikke blev roet meget de første par uger, sniger ro-

statistikken sig nu sikkert opad. Der ses sågar en ”ungdomsroer” på top 10! Har du ikke været på 

vandet endnu, så er det bare med at komme en tur i klubben. Såvel havørn som marsvin er spottet 

flere gange på fjorden, så hold øje og få en ekstra naturoplevelse. 

    

Vi vil gerne byde velkommen til nye medlemmer, som har været på rokursus weekenden 7-8.5.2022. Vi 

håber, I kommer til at befinde jer rigtig godt i klubben. I opfordres til at prioritere roningen de næste 

uger, så der kan komme lidt rutine i åretaget og alt det andet man skal have lært som ny roer. Og det 

er en rigtig god ide at deltage i de sociale arrangementer også. 

Ny ponton - Efter lidt opstarts-vanskeligheder må man nu sige, at den nye ponton virkelig er et stort 

plus, når bådene skal håndteres. Og øvelse gør som bekendt mester, så efterhånden glider det som en 

leg de fleste gange. 

 

SIDEN SIDST: 

    

Fjorden rundt på en forårsdag – spontan tur i det skønneste vejr, 2. påskedag den 18.4.2022. 

http://holbaek-roklub.dk/


Kajak-øvelser har været afholdt i Holbæk Sportsby. Under kyndig instruktion blev der væltet rundt, 

foretaget selv- og makker-redning. Og det var virkelig god træning, dog ikke den store karakter for det 

kunstneriske indtryk! 

Kajak-instruktion for nye kajak-entusiaster er efterfølgende startet op – mandage kl. 18.45 frem til 

sommerferien – der meldes om fuldt hold de fleste dage. Instruktører er Vagn A, Henrik K og Bent K. 

Hjertestarter – som før sad indenfor i gangen – er nu monteret udenfor. Tak til HGR (Holbæk Gamle 

Roere) for at foretage og betale for flytningen. Hjertestarteren er registreret på Hjertestarter app. 

De 17 Verdensmål – det nedsatte udvalg har haft opstartsmøde, hvor mange forslag kom på bordet. 

Det er besluttet at indkøbe et antal flergangs-krus til brug på kaffe-ture, så engangskrus kan undgås. 

Der er sat gang i en undersøgelse af muligheden for affalds-sortering i klubben. Grundet de stigende 

varmepriser har alternative opvarmningsformer været drøftet, dette arbejdes der videre med. 

Folder - der er netop trykt en ny udgave af vores folder, som uddeles forud for rokursus og når folk 

kommer forbi klubben, for at høre om roningens fortræffeligheder. Den nye folder er ændret lidt, så 

den nu indeholder ”egne fotos”. Der er ligeledes ændret en del i teksten, som gerne skulle være mere 

tidløs. Tag gerne en folder med, hvis du kender en der kender en, som måske kunne være interesseret i 

roning. 

Nye fotos – der er lagt nye fotos på vores hjemmeside fra bl.a. broopsætningen/arbejdsdagen. 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Onsdag den 11. maj kl. 20.00 – Efter roturen spiser vi varme hveder og hygger. Har du ikke mulighed 

for en rotur, så kig forbi til hvederne. Vi spiser varme hveder uanset vejrudsigten! 

Torsdag den 19. maj kl. 18.30 – Møde i Brugerrådet i Holbæk Sportsby, hvor roklubben har en 

repræsentant. 

Fredag den 20. maj kl. 18.30 – Grillaften i klubben (Bent + Jette). Man medbringer selv kød til grillen og 

tilbehør, drikkevarer købes til sædvanlige klubpriser. Bare mød op. 

Søndag den 29. maj kl. 9.00 - Kr. Himmelfarts langtur til Lammefjorden, nærmere følger (Rita). 

Svømmeprøve påkrævet. 

Onsdag den 8. juni kl. 20.30 – vi fejrer klubbens 136-års fødselsdag med kaffe og lagkage. Har du ikke 

mulighed for en rotur, er du meget velkommen til lagkage spisning. 

Fredag den 10. juni kl. 19.30 - Natroning fra klubben, nærmere følger (Søren N) 

Fredag den 17. juni kl. 16.00 – Langtur fra Lindenborg Roklub, nærmere følger (Rita) 

Torsdag den 23. juni kl. 18.30 – Sct. Hans aften fejres i klubben med fællesspisning, nærmere følger. 

Morgenroning – alle dage, undtagen søndag. Mød op kl. 7.55, hvor der sættes hold. Onsdag og lørdag 

drikkes kaffe efter roningen. 

Aftenroning – mandag, onsdag og torsdag. Mød op kl. 18.25, hvor brovagten sætter hold. Og 

morgenroerne er meget velkomne til at dukke op om aftenen også. BEMÆRK, at om tirsdagen er der 

ikke brovagt. Her vil det være en god ide at holde øje med Facebook-gruppen, hvor der af og til opslås 

spontane ture, tidspunkt kan variere. 



 

Roskilde Festival – efter to år med Corona-aflysning er Holbæk Roklub igen aktiv på årets Festival. Der 

tjenes penge til klubben ved at passe en garderobe og oplade mobil-telefoner – samtidig får man 

adgang til festivalen og kan gøre brug af de musikalske oplevelser. Hvis man vil høre mere, kan Bent 

kontaktes på mobil 2237 1258. 

Rotøj – kan købes/bestilles den 8.6. (klubbens fødselsdag). Og ellers kan du kontakte et 

bestyrelsesmedlem. Prisliste hænger på opslagstavlen. Bemærk, at for træningsdragter skal der 

bestilles min. 3 sæt, da logo skal broderes. T-shirts, roshorts, kasketter er lagervare. 

HGR – Holbæk Gamle Roere er en støtteforening for Holbæk Roklub. Alle er velkomne som medlem, 

det koster kr. 75,- pr år. Kontakt Ann Flensberg på mail: a.flensberg@mail.tele.dk. HGR afholder 

forskellige sociale arrangementer, hvor overskud går til initiativer for Holbæk Roklub (senest flytning af 

hjertestarteren). Næste arrangement er spisning på Hørby Færgekro onsdag den 15. juni 2022 kl. 

18.30. Mødetid kl. 18.00 i klubben for fælles kørsel. Tilmelding til Ann Flensberg senest 7.6.2022. 

Tøseklubben – mødes den 1. mandag i hver måned efter roturen, dvs ca. kl. 10.00. Der hygges med 

kaffe og en bid brød – alt imens verdenssituationen klares. Tovholder Susanne Olsen og Lise Lundholm. 

Der afholdes sommerfrokost hos Susanne Olsen tirsdag 28.6.2022. Nærmere herom følger. 

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 16. juni 2022 

Pbv – Rita Jensen 
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