
NYHEDSBREV – juli 2022                   

Sommer – sommer og sol – og blæst!     Udnyt de gode dage… 

Vi er nu godt halvvejs i ro-sæson 2022. Der er til dato roet 13910 km, og Vagn nærmer sig med 

vanlig aktiv indsats de 1000 km.  

Kajak instruktion har kørt mandage siden 1.5. Instruktionen er afsluttet med makker- og selv-

redning i fjorden og nu mangler en håndfuld nye kajak-roere at deltage i en kajak langtur. Denne 

er under planlægning blandt instruktørerne. 

Siden sidst: 

Lindenborg-tur – fredag den 17. juni havde 13 roere en hyggelig eftermiddags/aftentur fra 

Lindenborg Roklub. Madpakken blev indtaget ved Selsø. Altid dejligt med en tur til et andet 

rofarvand. 

Bognæs-tur – tirsdag den 28. juni var der stort fremmøde til hyggeturen til Bognæs for nye og 

erfarne roere. Også en del havde fundet vej til pladsen ad landevejen. Vejret var med os og flere 

sprang en tur i fjorden. Der var bålhygge med hotdogs og kaffe+kage. Og ikke mindst gik 

snakken lystigt.  

   

Lindenborgtur    Bognæstur 

DFfR-tur 4-7. juli – Danmark Dejligst – turen gik i år til området ved Als og Ulla Schou og Rita 
Jensen fra H.R. havde tre dejlige – og udfordrende – rodage sammen med 22 andre roere fra 
hele Danmark. Turlederne havde arrangeret, at der også blev mulighed for at ro Nydam-båden 
(kopi af den oprindelige båd fra år 320), som havde været nogle dage i Sønderborg i forbindelse 
med et-eller-andet cykelløb…  Også et smut til 16. etage i Hotel Alsik var en del af turen. Alt i alt 
nogle rodage fyldt med gode oplevelser og mange nye ro-bekendskaber. 

Roskilde-Festival – i år var det festival nr. 50 – og roklubben har været med i ca. 30 år, hvor der 
er tjent rigtig mange penge til nyinvesteringer i klubben. Det er altid et stort arbejde at 
planlægge bemandingen af klubbens opgaver på pladsen. I år blev det en decideret udfordring, 
idet der kun meldte sig halvdelen af det antal frivillige, der skulle bruges. Alternative løsninger 

http://holbaek-roklub.dk/


måtte tages i brug. Dette var udbredt over hele festivalen. Ligenu er HRs Roskilde Festival udvalg 
helt flade og tommefingeren vender nedad for deltagelse næste år. Selve festivalen har helt 
sikkert også et stort evaluerings-arbejde foran sig. 

Kommende arrangementer: 

Aftentur til Tissø – tirsdag den 19.7.2022 kl. 17.00 afgang fra Holbæk Roklub. Mødetid i Tissø 
Roklub kl 18.00. Tilmelding til Rita på SMS 29453031. 

Morgenlangtur – lørdag den 6.8.2022 kl. 6.00. Nærmere følger. Action Søren N. 

Kalundborgtur – søndag den 14.8.2022 kl. 10.00. Nærmere følger. Action Kirsten M. 

Rokursus – lør/søndag den 20/21.8.2022. Kender du nogen, der kender nogen, så giv info 
videre. 

Fjordens dag – søndag den 21.8.2022 kl. 10-15.00. Vi deltager igen i år i dette arrangement med 
masser af aktiviteter langs fjorden og ved Holbæk Havn. Sæt kryds i kalenderen. Nærmere 
følger. Action Mette T.N. 

Kanindåb – lørdag den 3.9.2022 kl. 14.00, hvor kaninerne mødes til info om dagens ud-
fordringer. Hoved-aktører denne dag er alle nye roere, der ikke er blevet døbt de seneste 4 år. 
Kong Neptun og hans hjælpere kommer til klubben for gennemførelse af dagens ceremoni og 
som vidner på, at nye roere er ”værdige til optagelse i stadens hæderfulde roklub”. Gå ikke glip 
af denne traditionsrige dag, som afsluttes med en aftenfest for alle medlemmer. Nærmere 
følger. 

HGR – Holbæk Gamle Roere – støtteforening for Holbæk Roklub har næste arrangement den 
11.9.2022 kl. 12.00, hvor man mødes til efterårsmiddag i klubben. Vil du vide mere om HGR 
eller melde dig ind (kontingent 75,-) kan du kontakte Ann Flensberg på mail 
a.flensberg@mail.tele.dk. 

 Morgentur den 12.7.2022 

Morgenroning – alle dage undtagen søndag – mød op kl. 7.55, hvor der sættes hold. Onsdag og 
lørdag drikkes der kaffe efter roturen. Ferietid kunne måske også være anledning til en 
morgenrotur. Alle er velkomne. 

Aftenroning – man-ons-torsdag – mød op kl. 18.25, brovagten sætter hold. Onsdag er der kaffe 
og kage. 

Hold også øje med klubbens Facebook-side, hvor spontane ture opslås. Bemærk ingen prøveture 
onsdage i uge 29 og 30. 

Næste bestyrelsesmøde: 11.8.2022  Bemærk: Nye fotos på hjemmesiden. 

På bestyrelsens vegne - Rita Jensen 

mailto:a.flensberg@mail.tele.dk

