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Efteråret er kommet!     Men der kan stadig være mange gode rodage … 

HUSK! at uge 39 er sidste uge med brovagter. Herefter er det ”aftaleroning”, dvs hold øje med 
Facebook-opslag. Morgenroningen fortsætter uændret frem til standerstrygning. 

Roningen giver mange skønne naturoplevelser, som bl.a. berettet af Jesper Iversen den 9.8. ”Jeg plejer 

gerne at sige, ingen tur på fjorden uden en lille eller stor natur oplevelse. I dag var det 5 voksne marsvin 

og unger, der underholdt mig i flere minutter, da jeg lå i Yvette ud for Bognæs ”by” ved 7.15-tiden.”  

Den senere tid har et par gange budt på synet af sæl, bl.a. ved Hørby Havn - og en morgen var to 

kajakroere heldige at se to isfugle, som fløj ind mod slusen ved åen. Ligeså jævnlige beretninger om det 

flotte syn af havørne. 

Siden sidst: 

Natroning 26.8. Her havde 8 roere en helt unik oplevelse.  

Kirsten Michelsen giver turen disse ord med på vejen:  
”Fredag aften havde Vagn arrangeret natroning og 
lidt over kl. 22 stævnede 2 både med de fineste 

lanterner på agter-stavnen ud fra roklubben. På vej 

ud af fjorden blev vi mødt af Orø-færgen, der 

bogstaveligt talt satte spot på os.  

Natten var mild og fjorden blank og da vi kom lidt 

væk fra havnens lys, glimtede morilden på magisk 

vis under vores åretag. 

Ud for Sandskredet ved Kongsøre blev kaffen, 

banankagen og madpakkerne indtaget, før vi atter 

vendte hjemad. 

På den sidste del af turen blev nattehimlen oplyst af 

lyn, men vi nåede heldigvis hjem i tørvejr”. 

 

Kanindåb, 3.9.2022 – efter flere års aflysninger bl.a. i Corona-tiden var det igen tid til den traditionsrige 

kanindåb i Holbæk Roklub. 12 ”kaniner” blev modtaget i klubben af et hold ”vagter”, som sørgede for 
at kaninerne blev behørigt udklædt og fik gang i gulerods-skrælning. Efter en rundtur i Strandparken 

med diverse indlagte øvelser, gik turen til broen, hvor Kong Neptun og hans hjælpere var klar med 

”dyppelse” og ”skum”.  

  

http://holbaek-roklub.dk/


Efter dåben var der kage og kaffe til alle fremmødte – og de velfortjente dåbsbeviser med tilhørende 

fiskenavne blev uddelt. Dagen sluttede med en dejlig middag med deltagelse af de fleste af de nydøbte 

roere og andre medlemmer af klubben. En super hyggelig aften. 

Nydøbte ”sild” – alias Anne L. Eisenhardt havde følgende bidrag til festen: 

”Kære Højtærede medlemmer i Stadens Hæderfulde Roklub, stiftet anno 1886. 

Vi har i dag udstået vores hårde prøvetid ved årerne i Isefjordens farefulde bølger. Vi har igennem nogen 

tid skullet bevise, at vi kan forholde os som brave og ærekære roere – og vi er i dag blevet fundet værdige. 

Vi er ydmyge overfor at have gennemlevet den ære, det har været at deltage i den traditionsrige 

kanindåb. Processionen var ført an af gæve og trofaste vogtere, hvor vi gennemgik flere store prøvelser i 

vand, park og bur, for at bevise vores værdighed til at modtage dåben af Kong Neptun og hele hans følge. 

På vegne af alle os nydøbte roere vil vi takke for den ærefulde ceremoni, som vi i dag har gennemlevet. 

Tak til Kong Neptun – Havets Gud, tak til hans ærværdige Borgmester, tak til Kongens Livlæge og 

Hofbarber samt Sekretæren, der sikrede at de rette tiltalenavne ramte de rette hoveder. De trofaste 

vagter sørgede for håndtering af havets frugter til stor glæde for dåbskaninerne. Tak til folk og et enkelt 

fæ – samt for fortrinlig forplejning. 

Vi har i dag fralagt os både kanin- og landkrabbetitel, for dermed at indtræde i de ophøjede roeres 

maritime fællesskab – og vi vil gøre vores ypperste for at leve op til klubbens fornemme renomme og 

æreskodeks. 

Tak for alt – HOLBÆK ROKLUB længe leve.” (lidt forkortet - tak for talen Anne!) 

Skive-tur – 4-7.9.2022 

  

På turen fra Århus til Skive blev Kongenshus Mindepark besøgt. Her skildres hedens spændende historie. 

De 22 deltagere, 17 roere og 5 ”landkrabber” blev indkvarteret, dels i Skive Roklub og dels på Roslev 

Vandrehjem. Mandag gik roturen til Karup Å p.g.a. lidt vel rigelig vind i fjorden. Her blev en ny disciplin 

indøvet: Trækning af både i 20 cm vand/mudder. Eftermiddagen bød på køretur til Stubber Kloster. De 

følgende dage bød også på vejr- og ro-mæssige udfordringer. Hvad turen manglede i roede KM blev 

opvejet af hygge og kulturelle oplevelser. Inden hjemturen var vi på besøg på Jenle, hvor vi hørte og så 

hvordan Jeppe Aakjær har levet. Meget interessant og en meget smuk beliggenhed. En kæmpe tak til 

Henrik P for arbejdet med at arrangere turen – og til landholdet, som trofast har serviceret vandholdet. 

Og mange havde haft travlt med at bage kager til turen! Bemærk – flere fotos på hjemmesiden. 

 



Nykøbing Sj. Tur 17-18.9.2022 – turen blev aflyst pga for få tilmeldinger. I stedet tog 5 roere en 

lørdagstur, som blev ”præmieret” med synet af havørne på taget af skuret på Rønnen samt ørneopvisning 

ved betonklodsen. Og en sæl underholdt os ved Hørby Havn - for flere var sælen en førstegangs-oplevelse 

på fjorden. 

Medlemsmøde og madaften – 21.9.2022 kl. 19.30 - 31 medlemmer nød en dejlig chili con carne og lun 
æblekage. Efterfølgende var der mange forslag til vinterens aktiviteter. Nærmere følger når aktivitets-
kalenderen er fuldt opdateret. Endvidere info om indtjeningsmuligheder til klubben samt netop 
besluttede investeringer. Se nedenfor. Tak for et rigtig flot fremmøde. 

Vig Festival – der var god interesse for at bestyrelsen kontakter Vig Festival for evt. muligheder for 
arbejde ved næste års festival. 

Bierfest i Holbæk Sportsby – der blev orienteret om muligheden for at blive medarrangør af Bierfesten 
15.4.2023. Ud fra de fremmødtes kommentarer er det besluttet, at vi springer over denne gang.  

Energi-forbruget er også for Holbæk Roklub en stor udfordring. Alene varmen er steget med min. kr. 

50.000,-. Derfor en kraftig opfordring til at spare på varme, vand og lys. Det er besluttet at investere i et 

nyt luft-til-vand varmepumpeanlæg. Herudover arbejdes der videre med andre muligheder for energi-

besparelser. 

Taget på klubhuset trænger til eftergåelse/reparation, så skulle det kunne holde en del år. Der er 

modtaget et overslag og arbejdet vil blive udført af Holmegaard & Bertelsen inden vinter. 

Forskønnelsesudvalg – der er nedsat et (nyt) udvalg til opgradering af vores klublokale. Tre medlemmer 

har meldt sig, der er plads til flere. Hvis du har lyst til at få indflydelse på dette arbejde, kan du kontakte 

Malene pr. mail senest den 3.10.2022. 

Kommende arrangementer: 

Faste vinteraktiviteter – starter i uge 39/40 – se særskilt mail. 

Standerstrygning – 29.10.2022 – Sæt kryds i kalenderen ved denne hyggelige arbejdsdag, hvor 

materialeforvalteren har forberedt diverse opgaver. Alle kan være med - få timer eller hele dagen. Vi 

starter med morgenkaffe kl. 8.00 og standeren stryges kl. 14.00. Dagen afsluttes med fællesspisning. 

Praktisk arbejde – foregår løbende af vores ihærdige værkstedsfolk, som vedligeholder og retter stort og 

småt. Den 10.9.2022 var ”ungdomsroerne” tilsagt til stormflodssikring rundt om bådhuset.  

HGR (Holbæk Gamle Roere) havde første dart-aften den 20.9.2022. Næste gang der spilles dart er 

11.10.2022. Vel mødt. Kontakt Ann Flensberg hvis du vil høre mere om denne støtteforening til Holbæk 

Roklub, a.flensberg@mail.tele.dk  

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 4.10.2022.  

Endvidere bestyrelsesdag søndag den 13.11.2022, hvor bestyrelsen hiver en hel dag ud af kalenderen og 

drøfter økonomi, investeringer, nye tiltag, evaluerer indeværende sæson med mere. 

På bestyrelsens vegne – Rita Jensen 
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