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Formandens klumme 
En god rosæson lakker mod enden! Og dermed min første sæson som formand. Hvis jeg 
skal være ærlig, så har klublivet, roningen og de udfordringer, som det er at være 
formand, grebet mig og fået sit tag i mig. Jeg synes, vi har haft en god rosæson med 
særlig henblik på august/september, hvor den varme brise gik i syd/øst. Ja, vinden var 
nærmest ikke-eksisterende. Det blev pludselig relevant at stille spørgsmål til klubbens 
manglende lager af natlamper – det fortæller om mørke vindstille roaftener, hvor du bare 
ikke vil ind fra fjorden!  
Forrige sæson var i høj grad præget af klubbens 125 års jubilæum, hvor vi i juni 2015 
roede uafbrudt nat og dag i 125 timer. De aktiviteter, der var knyttet til det jubilæum, 
kunne kun – om jeg så må sige – søsættes, fordi der blandt klubbens medlemmer er så 
mange ildsjæle, der sætter klubben og klublivet over egoet! Vi kan ikke drive en klub uden 
de ildsjæle og tak til jer! 
Der er sket så meget i klubben i indeværende år, at ikke alt kan nævnes her, men jeg vil 
imidlertid godt fremhæve følgende begivenheder i tilfældig orden: Et godt besøgt 
loppemarked, hvor Maria og mange medlemmer gjorde et stort stykke arbejde.  Carl 
Johan vandt et DM i Singlecoastal for 50+ i Kalundborg.  Poul Erik og Ebbe blev nr. fire i 
dobbeltcoastal samme sted. Linda, Sten og Carl Johan vandt guld i 10 km 
langdistanceroning i Vejlefjordens Grønne Bøges motionsklasse. Linda, Sten og Aage 
deltog i Masters på Bagsværd Sø, hvor Aage vandt endnu en guldmedalje ved DM  for 
veteraner i firer uden styrmand.  Jeg synes, der er al mulig grund til at kippe med flaget 
over disse præstationer.  Til vore royale læsere skal nævnes, at Linda roede i otter med 
kronprinsessens søster! 
Jeg foreslog i al beskedenhed i foråret, at bestyrelsen skulle møde op i klubhuset ved 
Bygholm Sø og lade Sten fortælle lidt løst og fast om ideer og visioner i den afdeling af 
klubben. Efterfølgende fandt vi i bestyrelsen, at den del af klubben trængte til mere fokus. 
Det resulterede i, at Niels Kristian påtog sig at være ”ildsjæl” på mandage ved søen, hvor 
både nye og gamle klubmedlemmer prøver edonbåde og scullere med plads til både to og 
fire personer. Det er blevet en succes takket være både brød og kaffe, og i høj grad de 
instruktører, der har påtaget sig at møde op mandag efter mandag.  
Det er altid en begivenhed, når en klub får nye både. Vi fik en ny formel 1 sculler til vore 
konkurrenceroere m.fl. på Bygholm Sø, og den har fået navnet ”Isfuglen”. Linda, som var 
en af dem, der havde foreslået det navn, forestod dåben ved et hyggeligt velbesøgt 
arrangement ved søen. I bådhuset på Langelinie står en splinter ny inrigger firer 
m/styrmand, der skal døbes på standerstrygningsdagen. Den glæder vi os til at ro i! 
Der begynder at ske noget på nordhavnen nu. Private investorer skubber på, grunde bliver 
solgt til projektmagere, lokalplaner fremskyndes, inderhavnen renoveres, så der bliver 
plads til 20-25 gæstesejlere, to Gejsere skyder op. En kanal, der på det første stykke skal 
være 40 meter bred, igangsættes i 2018 ved Jernlageret osv. Fra roklubbens side trænger 
vi os på. Kommunen har lovet os medindflydelse, og Jan Stig, Claus og jeg tager 
selvfølgelig imod udfordringen for at få så meget indflydelse på planerne som mulig. Jan 
Stig og jeg har f.eks. lige været på ”studietur” til Vejle havn, og vi må konstatere, at de 
fejl der her er begået, helst ikke skulle gentages i Horsens. 
Det bliver spændende at være roer i de kommende år, som fremtiden for området tegner 
sig i skrivende stund.  Tak for en god og hyggelig sæson.  
Lars Bak 
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Tale ved 1’coastaldåb – standerhejsning 26.03.16 
Det er 26 år siden jeg sidst var gudmor og dengang blev navnet Mads. 
Det bliver det ikke i dag. 
Det er en stor ære at få lov til at byde dig velkommen i klubben og sågar at give dig et 
navn. 
Ud over at være ny i klubben er du også en ny af slagsen. 
Det kan være ensomt at være pioner et nyt sted. 
Du kommer måske ud for at overhøre forskellige kommentarer inde i bådhallen, om 
hvorfor vi dog bruger penge på en båd, der kun kan roes af én roer ad gangen – er det på 
linje med traditionen i klubben? 
Til det vil jeg sige, at du bare skal lade snakken gå ind ad den ene swirvel og ud ad den 
anden. 
Jo – roning er en social sport, men vi er her alle sammen for at have det sjovt, og det kan 
man have på mange måder, og det ene slags sjov udelukker ikke den anden. 
Du er den mindste båd inde i bådhallen, men det skal du overhovedet ikke få 
mindreværdskomplekser over. 
Dine kommende legekammerater tager dig meget seriøst, og du vil opleve i starten at 
blive roet af roere i det fineste outfit, farverige trikoter og frostsikre dragter. 
Men jeg er fuld ud overbevist om at du nok skal blive populær hos os andre også, men så 
må du finde dig i falmede t-shirts. 
Vi har fundet et navn 
til dig, der – synes vi -  
passer rigtig fint.  

 
Du kunne egentlig 
godt bære navnet 
Mini, fordi du er den 
mindste i klassen, 
men det er jo ikke et 
navn for en båd. Det 
skal have noget med 
vand og Horsens at 
gøre. Og da din 
storesøster hedder 
noget fra fugleriget, 
har vi valgt det 
sødeste vi kunne 
komme i tanke om fra 
det våde element . 
Jeg vil ønske dig alt 
det bedste og må du bringe glæde blandt klubbens medlemmer. 
(og så blev ”Sælen” døbt!) 
Susanne Berentsen (gudmor)  
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Fine gæster ved årets standerstrygning 
Vi har i år inviteret repræsentanter for vore trofaste sponsorer til årets standerstrygning 
og navngivning af vores nye inrigger. 
Der kommer repræsentanter fra: 
TrygFonden 
Nordea Fonden 
Sydbank Fonden og  
Fonden INSERO Horsens 
Desværre kunne en repræsentant fra Familien Hede Nielsens Fond ikke deltage. 
Vi søgte og fik 40 stk. redningsveste fra TrygFonden, som i betydelig grad vil højne vores 
sikkerhed ved et eventuelt uheld til søs. 
Midler bevilget af Nordea Fonden, Sydbank Fonden, Fonden INSERO Horsens og Familien 
Hede Nielsens Fond, samt en arv fra et tidligere medlem af Horsens Roklub, satte klubben 
i stand til at udskifte en 4-åres inrigger fra 1949 med en helt ny båd, som blev leveret i juli 
2016. 
Claus Walther Thomsen 
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Ergometerroning: Hold formen ved lige – eller forbedr den! 
Vi satser på fire hold om ugen med forskellige instruktører + onsdag uden musik: 
 
Tirsdag kl. 18:30 med Carl Johan 
Torsdag kl. 17:30 med Sten Holmbæk 
Fredag kl. 16:00 med Poul Erik  
Lørdag kl. 10:00 med en af ovennævnte på skift 
Onsdag eftermiddag uden musik med mulighed for snak og evt. instruktion. 
 
Tilmelding på Rokort med mulighed for overbookning, da det ofte viser sig, at der bliver 
plads alligevel. Vi har 8 ergometre pt. 
Sten, Carl Johan og Poul Erik 
 
Om at finde bundproppen  
”Kenneth Ahl” er det litterære synonym for den svenske forfatterduo Lasse Strömstedt og 
Christer Dahl, som i 1974 debuterede med en galgenhumoristisk kriminalroman under 
titlen ”Grundbulten”. Denne svenske glose betegner noget i retning af grundpillen i et 
bygningsværk. Men bogen blev oversat til dansk under den meget træffende titel 
”Bundskruen”, der jo betegner den samme nødvendige tingest, som vi roere kalder en 
”bundprop”. Bogen udkom samme år, som jeg blev ansat ved Statsfængslet i Horsens, 
hvor jeg var fængselspræst i de følgende 25 år. Så det var en passende begyndelse på 
min karriere dér at læse denne gribende og på sin vis rørende roman, der uden stednavns 
nævnelse foregår i det svenske højsikkerhedsfængsel Kumla, som dengang nylig var 
bygget.  
Bogens hovedperson er en langtidsfange, der så vidt jeg husker havde en fortid som 
fuldbefaren matros. Han beslutter sig til at flygte fra fængslet – og hele plottet i romanen 
går ud på hans utrættelige og til tider ret dramatiske bestræbelser på at finde lige netop 
det ”hul” i dette enorme betonfængsel, hvorigennem han måtte kunne slippe ud. Kort sagt 
var det ham livet om at gøre at finde ”bundskruen”/bundproppen! Fra sin maritime fortid 
vidste han, hvor livsvigtig det var at blive fortrolig lige netop med den – og han var besat 
af ideen om, at den på en eller anden måde også måtte findes i et fængslet, og hvis bare 
det lykkedes ham at finde den dér, så kunne han bryde fængslets sikkerhedskode – og 
slippe ud! Efter utallige anstrengelser lykkedes det faktisk. 
Og nu har jeg fra højeste sted på lokalt plan, nemlig fra selveste klubbens formand fået 
besked på at skrive et eller andet til vort eget nyhedsmedie, Bundproppen. ”Et eller 
andet”, skrev han i sin mail, men hvad? Jeg måtte selv vælge, og selvfølgelig vælger jeg 
at skrive om – bundproppen! 
Vi roere ved, hvor vigtigt det er at huske bundproppen. Ve os, om vi glemmer én af de to 
eller tre, som skal skrues i båden, inden den glider ned ad rampen! Jeg husker en gang, 
hvor vi var fem pensionister i en fireårers, hvor vi ikke havde fået skruet den agter prop 
helt i – for nu ikke at tilstå, at vi ganske havde glemt det, nej, nej hvem kunne dog tro det 
om os? Så lad os nu sige, at den var næsten skruet i! Men vi nåede kun ud til Næsset, før 
denne firer kom til at hænge så mærkeligt med agterenden, og så gik det ellers raskt med 
at komme i havn og få agterskottet tømt og skruet den prop ordentligt fast! Det var den 
pensionistgruppe, som jeg lærte at kende allerede i min første tid i roklubben, men som 
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jeg dengang endnu kun kendte af navn – først lang senere kom jeg med i den. Men 
dengang var deltagerne endnu langt fra pensionsalderen, og fraktionen var kendt under 
navnet ”Advokaterne”, sikkert fordi de fleste i den lille gruppe oprindelig kom fra den 
branche. Da jeg langt senere, engang i 1990’erne kom med i den, var der kun én advokat 
tilbage, nemlig Ole 
Vangsgaard.  
Og han fortjener at 
mindes i Horsens 
Roklub, især efter at 
han inden sin død for 
få år siden 
testamenterede 
100.000 kr. til 
klubben, hvilket i 
meget væsentlig grad 
har sat den i stand til 
at anskaffe vor 
nyeste fireårers båd. 
 
Den nye båd pakkes ud 
 
Jeg har haft den 
store glæde, og har 
den stadig, at have 
været aktiv roer, lige siden jeg i slutningen af 1970’erne blev medlem af Horsens Roklub. 
Jeg kom med på foranledning af min søn Anders, som dengang var en ihærdig 
ungdomsroer – nu er han sidst i 40’erne og har desværre slet ikke stunder til at ro. Selv 
har jeg aldrig været ungdomsroer, så dér mangler jeg virkelig noget i min opdragelse! Jeg 
kom først med i klubben, da jeg var midt i 40’erne, dvs. for snart 40 år siden.  
De første mange år roede jeg sammen med ”Mandagsroerne”, hvoraf der endnu er flere 
med i klubben, andre er flyttet bort fra byen, og enkelte er døde. Men vi havde mange 
dejlige roture og ikke mindst utrolig mange hyggetimer i den fraktion. Skulle jeg indvende 
noget – og det gjorde jeg – skete det sidste i nogen grad på bekostning af det første! Men 
vi oplevede da gennem årene mere end 20 weekender på Endelave, én om året. De var 
hver gang troligt registreret i protokollen som ”langtursroning”, og det var meningen, at vi 
skulle ro øen rundt. Det gjorde vi også visse gange, ja i enkelte tilfælde var der faktisk 
nogle af os, der nåede hele to gange rundt på én weekend! Men det lykkedes dog langt 
fra hvert år bare at komme én gang rundt om øen. Dels er der ualmindelig megen blæst 
omkring denne lille ø, så nogle gange kom vi kun halvvejs rundt – og så var der sandt at 
sige ret mange gange, hvor vi slet ikke kom på havet, men hvor det mest blev til hygge i 
og omkring min families sommerhus, som ligger bekvemt tæt ved Endelaves havn – og 
købmanden. Ikke desto mindre fik vi hvert år fragtet to-tre robåde med færgen, for alle 
tilfældes skyld! Her skal tilføjes, at det ikke er tilladt at ro fra fastlandet til Endelave pga. 
reglerne om maksimalt tilladte afstand til nærmeste kyst. Alle disse weekend-ture er 
imidlertid for længst blevet til herlige minder, ligesom årene i den anden fraktion, jeg har 
nævnt. 
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”Mandagsroerne”, Endelave juni 2002: Holdet er sat! – Bemærk det flotte rotøj, doneret 1985 af 
Sparekassen SDS, som ophørte et par år senere. Men rotøjet er skam stadigvæk i brug! Fra venstre: Carl 
Lomholt, Ib Vang Nielsen, Minna Pedersen, Tove Nielsen, Birthe Sørensen, Peer Andersen, Aase & Steen 
Løvbjerg. 

 
 

 
Til roning klar! (næsten) 
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Efter anstrengende roning Endelave rundt. Nu er alt stille… 

 
Nu ror jeg med hvem som helst, der vil, og det har jeg det rigtig godt med. Jeg rent ud 
sagt elsker at ro! Men noget af det mest fascinerende ved roklubben er, at her kommer 
man sammen med mennesker med vidt forskellig baggrund og utrolig mange forskellige 
kompetencer. Eksempelvis kan jeg nævne en situation fra en almindelig  roaften her for 
nylig ude på vores vidunderlige fjord – den skønneste i Danmark. Jeg sad just ved 
tagåren, og det gik derudad, mens styrmanden sad og fortalte mig noget om 
landbrugsmaskiner. Det var afsindigt spændende, og jeg var lutter øre – indtil jeg 
pludselig oppe fra 1’eren hørte et råb – som kun én mand i klubben kan råbe: ”Carl, du 
skal ro!!!” – Og det var jo ganske rigtigt: der skulle (også!) roes.  
Men lige nu og her vil jeg sige: Vel roet! – Og lad os så ikke glemme Bundproppen! 
Carl Lomholt  
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Synes du også at det er besværligt at ro med 
handsker? 

Prøv	pogies!

	
Pris:	170	kr	

	
- Holder	hænderne	varme	og	tørre.	
- Giver	mulighed	for	at	have	et	godt	greb	på	åren.	
- Softshell	udvendigt	beskytter	mod	regn	og	vind.	
- Fleece	indvendigt	giver	varme.	
- Fås	kun	i	sort	til	denne	pris.	

 
Et	sæt	pogies	indeholder	tre	dele:		
• Et	midterstykke	+	en	ende	til	årer	i	inrigger.		
• To	ender	passer	til	årer	i	coastal	eller	sculler.	

	
Spørgsmål	og	bestilling	(senest	10.	november):	
Linda	på	61545451	eller	lindakn80@gmail.com		
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Om at være kanin 
 

Ro, ro, ro din båd 
Tag din åre fat! 
Vuggende ud på Horsens Fjord 
Kursen den er sat! 
 
Jeg satte kursen mod rosporten i april måned. Havde længe haft lyst og på Horsens 
Roklubs hjemmeside var der opslag om introaften- og weekend, som så rigtig spændende 
ud. 
Mit møde med klubben blev en dejlig oplevelse – gode folk, dygtige instruktører og dejlige 
med-kaniner. 
Sidst i maj måned blev vi 10 kaniner frigivet – og så var der bare et hav af muligheder for 
at komme på ro-ture. 
Vi lærte rokort.dk at kende og på klubaftenerne dukker man bare op og bli´r sat på en 
robåd. 
Meget fleksibelt og altid gennemtænkt. 
Jeg er blevet glad for roningen og klubben – altid god stemning og ofte kaffe mm. 
Vores dåb med efterfølgende fest var noget helt særligt. Tak til alle for mange gode timer! 
Lise-Lotte Segall 
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Mel: De Vilde kaniner 
 
I de nye kaniner 
Med meget lange øre 
Alt teori som vi siger har I hørt 
Har I vogn i den ene hånd 
Og åre i den anden 
Kalder I på hjælp 
Så assisterer vi fra vandet 
 
I er de nye kaniner 
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Vigtigheden af mad og drikke for roere. 
Når vi sætter os i en robåd for at ro et antal kilometer, så er vi alle beviste om, at vores 
kroppe siger stop, hvis vi ikke har tanket tilstrækkeligt op med mad og drikke. 
Er det længere roture og/eller noget krævende roture, vi skal ud på, så vil det være 
nødvendigt at tanke yderligere op i løbet af roturen med både mad og drikke. 
Jeg har det sidste par år deltaget i flere madpakketure forskellige steder. 
På disse ture har jeg konstateret, at min medbragte mad og drikke nok ikke er det mest 
inspirerende. Der er rigeligt af både mad og drikke, men det er ikke et spændende syn, 
når jeg åbner op for "godterne". Det er nærmere lunkent, trist og kompakt. 
At klappe nogle smurte rugbrød sammen om noget pålæg, og hvor der ikke er antydning 
af pynt eller farvestrålende nuancer i brød og det pålæg, som måske kan skimtes i den 
sammenklappelige mad. 
Tilsvarende om det drikkelige, for der er bare vand, og ofte i lunkent tilstand. 
Så nydelsen er noget begrænset, når jeg ser på mit eget medbragte til mig selv. 
Jeg har dog observeret andre nydelser, når det angår mad og drikke i forbindelse med 
roning. 
På en del roture har der været medbragt kaffe/te og rundstykker, men også kage af 
forskellig slags. Det gør straks en rotur meget sjovere. 
Roture i forbindelse med fuldmåne kan ud over kaffe/kage også indeholde øl og vin, og 
det giver en helt anden glans over en sådan aften. 
Jeg har været så heldig også at deltage på en 2-dages rotur med overnatning i Saxild, og 
nu kommer der helt andre boller på suppen. Ja, måske ikke bogstaveligt, men til 
aftensmad blev der virkeligt nydt hjemmelavet mad, som blev tilberedt på stedet, og tilsat 
drikkevarer i form af vin. Det var slet ikke dårligt, nærmere det modsatte. 
Sidste år var jeg så heldig ikke at dø under min første meget lange rotur. Det var en rotur 
på 51 km i løbet af en enkelt dag, og hvor vi både medbragte kaffe/te og rundstykker, 
men også hjemmebagt kage. 

 
Så var der også de for mig 
meget velkendte 
hjemmesmurte 
sammenklappelige madder 
tilsat lunkent vand. Ikke vildt 
opløftende, men det gjorde 
dog, at jeg kunne ro. 
Nu er der også den mulighed, 
hvilket denne dag viste, at 
højne kvaliteten af mad og 
drikke EFTER roturen. Vi, og 
det var Ria og Carl Johan og 
så mig selv, var noget sultne, 
da vi kom hjem efter en lang 
dag på fjorden. 
Vi besluttede derfor at indtage et aftensmåltid på Kystens Perle, og den dag blev der kun 
serveret en type af hovedret: vildt af forskellig art.  
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Det var derfor en udsøgt fornøjelse af slutte en fantastisk dejlig og lang dag med 
forskellige typer af vildt tilsat en rigtig velsmagende rødvin. Og selvfølgelig også en 
dessert. 
For ganske få dage siden var jeg igen i en robåd med Ria og Carl Johan, og det blev igen 
en rotur på 51 km. 
Konceptet var igen helt det samme med medbragt mad og drikke, som på turen sidste år. 
Altså både godt, men for mit vedkommende også trist og lunkent. 
Før vi om morgenen drog ud på denne tur, havde vi reserveret et bord til om aftenen på 
en meget velkendt restaurant i Fugholm.  
Denne gang valgte vi en 5 retters gourmet- og vinmenu. Ikke til deling, men en til hver. 
Det var derfor en meget stor fornøjelse at tage en taxa hjem fra restauranten, for vi ville 
så nødig gå glip af lækkerierne. 
Det vigtige for mig med mad og drikke i forbindelse med roture er, at der er flere 
kombinations-muligheder. 
Jeg kan sagtens overleve triste og kompakte madpakker tilsat lunkent vant, hvis der i 
forskellige sammenhænge også er andre og mere farvestrålende muligheder. 
Niels Kristian Skou 
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Roskole i Vejle 
D. 30. juni til d. 1. juli var Laura, Josefine, Kåre og jeg, på ro skole i Vejle sammen med 
en masse andre. Vi var omkring 10 - 11 personer. 
D. 30. juni: Efter vi havde lært hinanden at kende, gik vi ned og fik bådene i vandet. Vi 
 kom ud og ro et par runder. Jeg roede i en singlesculler. Vi roede omkring de 2-3 runder 
på Vejle Fjord, andre roede mindre. Da vi kom ind og fik vores madpakker, sad vi og 
snakkede lidt.  

 
Efter frokost roede vi i 
ergometer, for at de andre 
kunne lære, at få den 
rigtige stilling når man 
tager et tag. Da folk havde 
fået mere styr på det, gik vi 
ud igen. Vi fik roet en 
masse omgange. Det var 
lidt træls fordi der var 
dårligt vejr næsten hele 
tiden. Men trods det våde 
vejr, havde vi en god dag. 
Inden vi tog hjem, fik vi en 
drikkedunk og en t-shirt. 

 
D. 1. juli: Da vi ankom 
dagen efter, hoppede vi 
bare lige i bådene og 
begyndte at ro. Denne her 
dag skulle jeg ro i en dobbeltsculler med Laura. Vi fik hurtigt roet vores runder, og kom 
ind og fik noget at spise, samt hygge med de andre. Nu skulle vi lave nogle konkurrencer. 
Til den første konkurrence var der 2 i en edonbåd. Den ene skulle ro med bind for øjnene 
og den anden skulle guide en rundt om en bøje og tilbage igen. Hende jeg var sammen 
med hed Matilde. Hun var en god guide og vi vandt den første konkurrence. Den næste 
konkurrence var at man skulle ud i hold på 3-4 og så skulle man ro en runde hver. Hvis 
man var 3 på et hold, var der en der skulle ro en ekstra omgang. Denne gang vandt vi 
ikke. Der var ikke flere konkurrencer, men hvis man havde lyst, kunne man komme ud og 
stå op i en edonbåd. Det gjorde jeg, men det var der ikke noget farligt i, fordi der jo er 
pontoner på. Da vi var færdige, roede vi bådene tilbage. Herefter måtte vi hoppe i vandet. 
Jeg hoppede i vandet sammen med 2 - 3 andre. Det var ikke så koldt, men det var luften, 
fordi det regnede og blæste lidt. 
Det var 2 mega fede dage og det kan klart anbefales. 
Cecilie Berg (Uro’er) 
 
 
 
 



 17 

Mariager langtur 20. - 21. august 
Det hele startede egentlig med, at jeg sidste år, havde lovet min søster Anne, at vi ville 
kigge forbi Bramslev, hvis vi på et tidspunkt henlagde en rotur til Mariager Fjord. Vi havde 
godt nok en fin langtur sidste år, hvor Jan, Niels Jørgen og jeg skulle gennem nåleøjet 
som langtursstyrmænd hos Fessor, Poul Erik og Sten, men vi nåede bare aldrig op til 
Anne. 
Det ville jeg gerne råde bod på i år og reserverede både i Hobro og overnatning i 
Hadsund. Da vi nærmede os uge 33 hørte jeg i min øresnegl, at udlejningsbådene i Hobro 
kun havde træårer, og jeg måtte derfor lige revidere situationen. Et par af turens 
kvindelige deltagere havde nemlig givet udtryk for, at deres arme var lange nok i forvejen 
og derfor hellere end gerne undgik træårer. Det resulterede i, at jeg reserverede tre toere 
hos os selv, og endnu en gang trådte Svend til som ”ham med krogen”! 
Klokken lidt over ti lørdag formiddag havde vi tre både i vandet i Hobro og en ca 6/7 
sek/m. vestenvind. Der var gråvejr, men vejrudsigten havde ikke lovet os regn af 
betydning denne dag. Ved 11-tiden nærmede vi os ”færgelejet” ved Bramslev Bakker, og 
vi kunne ikke undgå at bemærke en meget sort regnsky mod nordvest. 
 

 
Pludselig blæste det op, 
og regnen væltede ned. 
Den første båd var næsten 
fortøjet med hjælp fra en 
kvindelig roer fra Hobro, 
der tilfældigvis opholdt sig 
i nærheden af broen. De 
to næste både kæmpede 
sammen med mandskabet 
fra den første båd en sej 
kamp for at lægge til. 
Svend havde valgt at 
lægge til yderst, hvor 
færgen lægger til, men 
han måtte ud i fuld 
længde for at forhindre at 
båden forsvandt i retning 
af Mariager. 
Vi gik i silende regn 20 
min. op til Annes 
gårdbutik, hvor vi kom til kræfter en times tid og spiste medbragte boller og Annes kaffe.  
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Vi havde godt rovejr og ingen regn fra Bramslev til Mariager, hvor vi indtog frokosten. Vi 
indviede som de første en helt ny lav bro, der var som skabt til inriggere ved havnen i 
Mariager.  
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Fra Mariager gik turen så direkte til Hadsund, men med den kraftige rygvind var det ikke 
helt ligegyldigt, hvor du passerede fjorden. Vi kom imidlertid alle over i god behold og 
landede midt på eftermiddagen i Hadsund Roklub. Nu er vi jo nogen, der har passeret 
skelsår og alder! og vi nyder, at overnatning foregår i senge, at der er flere værelser – vi 
disponerede over fire – og at toilet og badeforhold næsten er, som var vi hjemme! Der var 
f.eks. et eneværelse til den som snorkede mest samt ”bryllupssuite” til kæresteparret, og 
her nævnes overhovedet ingen navne. Mens nogen badede og andre drak vin, indløb et 
”Reuter telegram”, at den berømte Carl Johan fra Horsens havde vundet guld ved DM i 
singlecoastal. Vi skålede og ønskede tillykke på facebook . 
 

 
 
På en langtur har man valget mellem at lave mad selv eller evt. gå ud og spise. Nogen 
gange er det mest hyggeligt og bekvemt at lave mad selv – specielt hvis den kan indtages 
i det fri. Andre gange har det sine fordele at spise ude. I Hadsund ligger der en rigtig god 
italiensk restaurant i nærheden, og der spiste vi om aftenen.  
 Vi vågnede til sol næste morgen, og der var ikke en vind, der rørte sig. Efter en god og 
solid morgenmad roede vi tilbage mod Hobro. Vi havde sagt farvel til Tina lørdag aften, da 
hun byttede med Karen, som havde medbragt ingredienser til både morgenmad og 
frokost. Vi spiste frokost i en lille vig tæt på Kielstrup Sø skråt over for Mariager, som 
Fessor vidste var et ”dødishul”. Den historisk interesserede gruppe fulgte Fessor til denne 
mærkværdige sø, hvor han ”tegnede og fortalte”. Resten af gruppen var afhængige af en 
anden slags is, og de troede, fordi de så et skilt med is, at der så også var åbent. De ville 
ikke høre efter, og traskede frem og tilbage med uforrettet sag. Vi andre blev klogere!  
Resten af turen foregik i det dejligste vejr, og der er altid behov for ros til det berømte 
langturs teamwork. Her tænker jeg på optagning og klargøring af både i Hobro – klar til 
hjemtransport. I Horsens foregik det ligeså effektivt, der var endda tid til en ” tak for turen 
øl” i solskinnet bag ved klubhuset.  Tak til alle for en god tur.  
Lars Bak, foto: Jan Stig Nielsen 
 
 
 



 20 

Langdistancekaproning 2016 
At jeg er konkurrencemenneske kommer vist efterhånden ikke bag på nogen i Horsens 
Roklub. Så da jeg fik muligheden for at træne til årets langdistancekaproning med nogle 
roere fra Vejle slog jeg til. Det blev starten på en sæson hvor jeg fik min debut i at ro 
hurtigt i inriggere. Det havde jeg aldrig troet skulle ske for mig. Jeg begyndte at træne 
med Kamilla og Dorte fra Vejle, Dorte er en erfaren langdistanceroer, mens Kamilla som 
jeg var nybegynder. Målet var 10 km 2-åres 2. division mix ved Gudenåens Gule Åkande i 
Randers. Vi nåede ikke at træne så mange gange, men vi kastede os alligevel ud i det. Vi 
stillede til start som Vejle/Horsens. Vi startede først i vores klasse og havde fra starten en 
plan om at skulle ro på under 1 time og båden bag os ikke måtte indhente os. Vi gjorde 
som planlagt og vi var tilfredse da vi krydsede målstregen. Nu var det så om at vente på 
tiderne. Det blev til en god tid og med handicapomregning endte vi på en 1. plads ud af 4 
starter. Hvilken start på langdistancekarrieren! 
 

 
 

Næste løb var Århusbugtens Røde Rose, det blæste og skifte i båden var en udfordring. 
Her kunne Dorte ikke deltage i vores sammensatte Vejle/Horsens båd, og Oriol havde 
overtaget hendes plads. Oriol er en yngre ny mandlig roer fra Vejle. Det var ikke et 
fantastisk godt løb, men vi endte, på trods af at vi var ved at vælte et par gange, med at 
blive nr. 3 af 4 og fik dermed bronze.   
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Ved Vejlefjordens Grønne Bøge havde jeg lovet Vejle Roklub, at vi selv ville stille en båd 
fra Horsens. Det blev til en båd med Carl Johan, Sten og jeg. Vi gik i skarp træning og tog 
afsted til Vejle med et mål om i hvert fald at slå Vejle båden. Det var den smukkeste dag 
på Vejle Fjord, og vandet var perfekt! Vi roede rigtigt godt og gav den alt hvad vi kunne. 
Vores plan var at trække fra dem der kom bag os, og at indhente båden foran os. Vi blev 
startet med 2 minutters mellemrum og Vejle båden som startede lige før os krydsede 
målstregen 20 sekunder før os. JO tak vi havde roet godt J Endelig kom resultatet og vi 
havde vundet i overlegen stil- både med og uden handicap. Det var en rigtig god 
fornemmelse da jeg om aftenen kunne modtage vores guldmedaljer ved DM festen.  
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Jeg er i skrivende stund netop landet på sofaen efter Copenhagen Harbour Race. Her 
deltog Carl Johan, Sten og jeg for første gang. Det blæste kraftigt fra øst og der blev af 
sikkerhedsmæssige årsager lavet ændringer i løbets forløb. Der blev skåret 800 meter af 
og sat restriktioner på hvor man måtte skifte. Det var ikke godt nyt for os, vi skifter 
normalt hvert 5 minut hvilket svarer til 8-900 meter, og nu kunne vi kun lave to skift over 
5,7 km. Oveni i betød restriktionerne også at den der sat som styrmand fra starten ikke 
kunne varme op. Det var en udfordring, der skulle gennemtænkes. Det blev til at jeg sad 
på styr det første skifte mens Carl Johan og Sten roede. Ved første skifte halede vi hurtigt 
ind på Humlebæk II, som startede før os. Vi skiftede så snart det var tilladt og lige inden 
vendingen fik vi overhalet Humlebæk II. Efter vendingen kom modvinden/sidevinden og vi 
kæmpede os op til roklubberne SAS og ARK. Her lavede vi et hurtigt skifte og Carl John og 
jeg skulle ro os hjem. Vi overhalede en båd fra KR undervejs, inden vi krydsede 
målstregen. Det var et godt løb og målsætningen var opfyldt- vi trak fra dem der kom bag 
os, og vi hentede et par af de andre både. Resultatet er lige nu endelig online og vi er 
blevet nr. 8 ud af 17 både J J J Det var langt over min forventning! Vores tid med 
handicap 30:09. Dem der blev nr. 7 havde 30:08, nr.6 - 30:03 og nr. 5 - 30:01. Det kan 
man kalde tæt! Sikke en afslutning på årets langdistancekaproninger J 
Linda Kærgaard Nielsen 
 

 
Foto: Grethe Jørgensen  
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FOREDRAGSAFTEN 
TIRSDAG DEN 14 MARTS 2017 

I HORSENS ROKLUB PÅ LANGELINIE, MED FRANK MILLER OG TORBEN MIKKELSEN DER VIL 

FORTÆLLE OM MIDTBYEN OMKRING ÅR 1900 OG OP TIL I DAG, PÅ ISÆR POSTKORT MEN OGSÅ 
BILLEDER. 
I ER VELKOMNE TIL AT TAGE POSTKORT OG BILLEDER MED TIL AFTENEN SAMT VENNER OG 
FAMILIE. 
FOREDRAGET STARTER KL. 18.30 OG FORVENTES AT TAGE 1½ - 2 TIMER. DEREFTER VIL 
KLUBBEN VÆRE VÆRT MED KAFFE OG HJEMMEBAGT KAGE TIL SÆDVANLIGE BILLIGE 
KLUBPRISER. 
VI VIL TAGE ALLE VORES KORT OG BILLEDER MED SÅ HVIS DER ER GADER ELLER KVARTERER 
DU VIL SE GAMLE BILLEDER FRA, ER DER OGSÅ MULIGHED FOR DET. 
TILMELDING I KLUBBEN PÅ OPSLAGSTAVLEN PRIMO 2017 ELLER RING TIL FRANK MILLER 
TLF. 30284894 ELLER TORBEN MIKKELSEN TLF. 61785993 
 

VEL MØDT 
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Årets kaninlangtur 
- gik som de foregående år fra Ry til Silkeborg og retur – og dog: der var ændringer: 
Da vi de sidste år har haft nogle problemer omkring bespisning, havde nogle beslutsomme 
”damer” påtaget sig, at lave om på traditionen og bestilt picnic på Ålekroen i Svejbæk. 
Her lagde vi til og fik de fineste platter med videre til ”De små fisk” – et dejligt sted, hvor 
der var rig mulighed for at spise og slappe af en times tid. 
Forud var gået den traditionelle formiddagskaffe med rundstykker i Tuborg Havn, 
sightseeing og roning rundt om nogle af øerne.  
Tid var der nok af, så vi aftalte at stikke næsen ind i åen, så de nye kunne se, hvor 
roklubben lå – men så skulle vi også hjemad og var enige om, at eftermiddagskagen (og 
Jørns lækre, hjemmepressede æblesaft!!!) skulle nydes i bådene for ikke at bruge for 
megen tid; MEN øl, vand og saft pressede på, så vi MÅTTE i land!!!! 
Det blev ved Skyttehuset, lige over for Ålekroen. At her så lige skulle gennemgåes og øves 
en ”Solhilsen”( yoga for uindviede!!)på broen, gjorde at tidsplanen skred – men det var 
sjovt!!!! 
Humøret var højt, vejret var fint (næsten tørt og stille!) – og der var bred enighed om, at 
det var værd at anbefale en lignende tur næste år for kaninholdet - som denne gang kun 
var repræsenteret ved Laura (men det klarede hun flot J). 
Gitte Enghild 
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Roaftener på Bygholm sø - er det en tradition? 
Jeg havde i løbet af sommeren noteret mig, hvor meget vores både var blevet anvendt i 
de seneste år. 
I den forbindelse havde jeg gået vores beholdning af både igennem og også i bådhallen 
ved Bygholm sø. Der er der en enkelt 2-åres inrigger, og resten er outriggere i forskellige 
størrelser.  
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Bygholm sø har jeg kun anvendt et par gange i en inrigger i de sidste par år. Ved at gå 
stille rundt inde i bådhallen fandt jeg fantastisk flotte både. Jeg faldt nok især for 
træbådene, da de har meget flotte og forskellige farver. 
Flere af bådene ved søen havde de seneste år ikke været anvendt særligt meget, hvilket 
jeg synes var synd. Også at der ikke er flere fra roklubben, som anvender søen. 
Jeg foreslog derfor, om vi ikke kunne skabe ekstra opmærksomhed omkring søen og især 
de fine både. Eksempelvis ved at have en dag med særligt fokus på outriggere. Som 
ekstra lokkemad ville der blive serveret kaffe/te med brød og pålæg. 
Andre fandt det en god idé, og opfordrede mig til at slå en tur op. 
Nu havde jeg så bare det problem, at jeg kun havde prøvet at ro i en edon båd en enkelt 
gang. Altså en outrigger med "støttehjul", og det var den eneste outrigger, jeg havde 
prøvet.  
Jeg spurgte et par af de "gamle rotter", om de ville hjælpe, hvis jeg lavede et opslag. Det 
ville de gerne. 
Første opslag var tirsdag den 23. august, og til den aften myldrede der 11 interesserede 
roere til søen. Dette på trods af, at opslaget var på en åben roaften på fjorden. De 
efterfølgende aftener på søen har været på mandage. 
Den første aften var absolut en succes, og i aften den 3. oktober, hvor jeg skriver dette 
indlæg, har der senest været en roaften på søen. Vi har indtil nu haft 5 roaftener på søen, 
og alle aftener med mellem 8 og 15 deltagere.  
Den 5. september var der endnu flere ved søen, da Isfuglen blev døbt. På trods af denne 
fejring, så var mange af deltagerne på søen, for det var jo en normal roaften for sø-folket. 
Alderssammensætningen har vi ikke tænkt på, da det ikke er relevant, når vi har samme 
interesse, men alderen på deltagerne går fra 12 år til godt voksen. 
 

 
Vi har været så heldige, at flere instruktører hver gang også har deltaget, da vi ikke alle 
har førerbevis til outriggere. 
Vi har ikke anvendt inriggeren på roaftenerne, men til gengæld har de forskellige typer af 
outriggere været på vandet. 
Instruktørerne har været rigtig gode til at guide os ud i bådene, og også at forbedre vores 
roteknik, og det er vi meget taknemmelige over. 



 27 

Vi er opmærksomme på, at denne rosæson snart er slut, men vi er alle meget beviste om, 
at der kommer en ny sæson til foråret. 
Det betyder også, at vi fortsætter denne succes, for det har det absolut været, når foråret 
kommer. 
At det har været en succes skinner meget tydeligt igennem, både ved antallet af 
deltagere, men også ved de ord, som er sagt, men nok især den begejstring, som lyser ud 
af ansigterne på deltagerne. 
Når roaftenerne slutter, er der altid mulighed for at snakke i opholdsrummet samtidig 
med, at der indtages kaffe/te/kakao samt franskbrød med pålæg. 
Jeg kan kun glædes over, at min interesse for tal har bidraget til denne tradition, da det 
var mine tanker omkring benyttelsesgraden for de enkelte både, som gav mig en idé.  
Niels Kristian Skou 
 
 
 
Motionsturneringen 
Sidste sæson var vi et par gange oppe og ”snuse” til Supermotionsklassen, og sluttede 
også deroppe på en 8.plads.  
Lidt statistik omkring ”året, der gik”: 
Starten var træg: i april kunne vi kunne mande os op til en 8.plads i 2.division, men om 
det gode vejr eller en lille opsang gjorde udslaget ??? i hvert fald røg vi op på en 5.plads i 
1.division J 
I juli gik det over stok og sten, og vi blev belønnet med en 9.plads i Supermotionsligaen!!! 
Men det holdt ikke: i september lå vi igen i 1.division – på en 3.plads! 
Hvad der så sker i oktober, kan vi kun gisne om, men med 419 roede km i gennemsnit pr 
roer, kan vi altså ikke være utilfredse. Det er flot!! At der så – andre steder i landet - er 
nogle ”vilde roere”, der ror 567 km pr roer, skal vi slet ikke lade os gå på af; det skal være 
sjovt og hyggeligt at ro – og så er det første år (i min tidsregning!), vi har fået vores navn 
slået fast på nationalt plan - med medaljer!!! 
Gitte Enghild 
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Kaffeture 
Vi har haft mange dejlige kaffeture i løbet af sæsonen, 
takket være Karen som utrætteligt har slået dem op på 
Rokort og sørget for kaffe, smurte grovstykker, ost og 
syltetøj. Husk pengene i glasskålen inden afgang! 
Uanset vejret, har det været fantastiske ture, nogle af dem 
med uventet besøg. Jeg glæder mig til næste sæson og nye 
skønne oplevelser på fjorden! 
Ria Hessler  
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WRMR 2016 – Vejen til en drøm der blev til virkelighed! I 
starten af 2014 mens jeg stadig boede i England, så jeg et opslag om at WRMR skulle 
afholdes på Bagsværd i 2016. Jeg vidste på det tidspunkt at jeg skulle flytte tilbage til 
Danmark i april, men jeg havde ingen idé om, hvordan min fremtid som roer ville arte sig, 
når jeg flyttede til Horsens.  
Roning i Danmark er noget helt andet end i England, og jeg var ved at give op et par 
gange. Da jeg flyttede til Horsens, havde jeg kontakt til Aarhus Roklub og jeg var også i 
Brabrand et par gange, men de var bange for vand og blæst deroppe, det holdt mit 
temperament ikke til. Næste stop blev Ry Roklub. Der var fine nye både og fantastisk 
rovand, men alt for langt når arbejdet også skulle passes. På det tidspunkt havde jeg set 
på Horsens Roklubs hjemmeside flere gange, men blev hver gang afskrækket af billederne 
af inriggere. Det var ikke den type roning, jeg skulle i gang med!  
Savnet til vandet blev for stort, og i august 2014 jeg tog mig endelig sammen til at 
kontakte Grethe, og jeg kom med på min første tur i klubben sammen med Poul Erik i 
Skarven. Jeg var lykkelig for at komme på vandet, og for at opdage, at der ikke kun var 
inriggere i klubben. Næste skridt var så at komme i gang i outrigger på Bygholm sø. Mine 
første møder med Januschek var alt andet end gode! Jeg følte at alt hvad jeg kunne i en 
båd var glemt, det viste sig dog, at med Stens ændringer på indstillinger og et nyt sæt 
årer blev Januschek og jeg gode venner. Træningen i Januschek fortsatte med det årlige 
head race i min gamle klub som mål i november 2014.  
I 2015 holdt jeg en pæn pause fra rigtig roning for at ro kajak. Efter 4 måneder og 1250 
km den forkerte vej vendte jeg med glæde tilbage til Januschek, og træningen til årets 
head race i England gik i gang. Så blev det 2016 og pludselig var der ikke så lang tid til 
WRMR. Hvis jeg skulle med, måtte jeg hellere komme i gang med at træne. I maj var jeg 
til regatta i Shrewsbury England. Mit første sprint stævne i single sculler. Er stadig 
forundret over, at mine nerver holdt de 800 meter fra start til mål! Her deltog jeg også i et 
masters 8’er løb med mine gamle romakkere, og efter to hårde løb hvor modstanderne 
startede med store handicap, blev det alligevel til en sejr. 
Efter turen til England begyndte drømmen om WRMR at falme, jeg var langt fra i god nok 
form og var ikke hurtig nok i Januschek.  Drømmen blev helt knust, den dag hvor Sten 
kom ind til broen ved søen i Januschek, som nu var blevet til undervandsbåd. Der var et 
stort hul i den, som skulle repareres. Intet er jo så skidt at det ikke er godt for noget. Det 
satte nemlig gang i eftersøgningen på en ny single sculler til klubben. Der blev fundet en 
båd i Hamborg, den skulle jo bare lige hjem til Danmark. En søndag i juni, mellem rejser 
rundt i Europa, kørte min mor og jeg en tur til Hamborg og hentede den nye båd. Det var 
spændende at skulle ud i den fine hvide båd første gang. Den lå virkelig godt i vandet og 
føltes, som om den var lavet til mig. Beviset på at den var helt rigtig kom, da jeg uden 
problemer kunne pille 30 sekunder af min splittid over 500 meter. Nu levede drømmen om 
WRMR igen!  
Sten blev også grebet af stemningen og vi besluttede at vi også skulle med i dobbelt 
sculler - så træningen i Perlen gik også i gang. To løb til WRMR var mere end jeg havde 
turdet håbe på, men når nu jeg var i gang, kunne jeg jo lige så godt prøve at få plads i 
nogle større både. På Facebook siden ”WRMR- Find a rowing partner” så jeg et opslag om 
en fra Scotland, der søgte nogen at ro med i firer og otter. Det måtte prøves, jeg skrev og 
inden jeg havde set mig om, var jeg med i to internationale både en otter og en dobbelt 
firer – jubii J De store både er jo mine favoritter! Nogle uger senere så jeg at der var 
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nogle piger, der søgte en til en firer. Igen skrev jeg og fik en plads i endnu en 
international båd! Sådan - så var jeg klar - fem løb på tre dage- helt perfekt. Siden gik den 
hårde træning (og høsten) i gang, synes ikke at jeg lavede meget mere end at ro og 
arbejde hele august.  

 
En vigtig detalje i at blive klar var også at få 
døbt den fine nye båd - man kan ikke ro et 
stævne i en båd uden navn! Mandag d. 5. 
september fik jeg selv æren af at døbe den 
”Isfuglen”. Et navn inspireret af de fine 
isfugle, som er en del af selskabet, når man 
ror på Bygholm sø. Det var en fantastisk 
hyggelig aften ved søen, med bobler og 
roture.  
 
 

 
Onsdag d. 7. september kørte jeg mod 
Bagsværd med ”Isfuglen”, ”Perlen” og 
”Myggelarven” på kajakklubbens lille trailer. 
Jeg lavede et stop på vejen hos mine 
forældre på Sjælland, og torsdag eftermiddag 
ankom jeg endelig til Bagsværd. Der var et 
kontrolleret virvar af både og roere. Min 
veninde og jeg fik båret Isfuglen ned til 
Horsens Roklubs bådplads– der var langt 
igennem skoven! Heldigvis mødte jeg en fra 
min klub i England, som hjalp med at bære 

de andre både ned på plads. 
Så var det tid til at gå en tur rundt og samle indtryk af det hele. Der var en fantastisk 
stemning. Var så spændt på at komme til at ro - og endnu mere på at møde dem, jeg 
skulle ro med i de internationale både fredag morgen.  
Fredag d. 9. stod jeg som aftalt ved registreringen ved Bagsværd roklubs klubhus og ledte 
efter folk, som jeg kunne kende fra billederne på Facebook. Heldigvis havde en af de 
andre roere været så sød, at hun havde sørget for ens toppe til alle roere i vores gruppe, 
og jeg fik spottet et par damer med de toppe på. Første løb var WC 4x- (kvinder 
aldersgruppe C, dobbelt firer, uden styrmand), i båden var vi en texaner, en skotte, en 
franskmand og en dansker- ja det lyder som starten på en vittighed…! Vi roede ned mod 
opvarmningen, fik afprøvet nogle starter og lagde løbsstrategi, og så var det straks tid til 
starten på vores løb. Vi kom sidst af 8, men med en fornemmelse af at det var et godt løb 
alt taget i betragtning. At sætte fire fremmede i en båd sammen første gang og få den til 
at glide optimalt er lidt af en kunst. Der var mange heats med 8 starter i hvert i WC 4x- og 
da resultaterne forelå, kunne vi se at vi havde været i et stærkt heat og at vores tid var alt 
andet end dårlig - så voksede selvtilliden lidt igen!  
Fredag eftermiddag kl. 16.30 skulle min store prøve stå - 1000 meter på bane i single 
sculler. Målet var undgå en svømmetur og ikke komme sidst i mål. Aage var så sød at 
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hjælpe mig på vandet og fik sendt mig afsted med diverse gode fif. Jeg følte mig rimelig 
rolig, men vandet var alt andet end roligt. Nerverne overtog stille og roligt under 
opvarmningen og min start blev noget rystet.  
Men afsted kom jeg i modvind og bølger, der er stor forskel på at træne 1000 meter 
hjemme og så komme ud på en bane. Jeg kom ikke sidst- men anden sidst i mit heat J 

Ved sammenligning af 
tiderne fra de andre heats 
var min tid ikke så dårlig. 
Jeg har meget at lære 
endnu for at blive en god 
sculler, men dette var et 
lille skridt på vejen. Lettet 
og lykkelig kom jeg på 
land, hvor jeg blev 
modtaget af Aage.  
Næste punkt på dagen var 
at finde pigerne og 
styrmanden, som jeg 
skulle træne med i firer 
med styrmand. Denne 
internationale båd bestod 
af en tjekkisk pige 

bosiddende i England, en dansker, en tasmaner, en tysker og vores fantastiske styrmand 
fra New York. Kom ikke og sig at vi ikke er internationale! Efter nogen søgen fandt vi 
vores lejede båd, kom på vandet og fik et par kilometer i benene sammen. Der blev 
trænet starter og lagt strategi. Da vi kom på land var vi helt klar på at det nok skulle blive 
et godt løb næste morgen.  
Lørdag d. 10. september kl. 9.30 gik starten til vores internationale WA4+ (kvinder 
aldersgruppe A, firer med styrmand). Det var en båd med fire meget koncentrerede roere 
iklædt Horsens farver. Vi var så flotte - og pigerne var vilde med vores dragter. Blandt 
modstanderne var en båd fra Nottingham Rowing Club (NRC - den store fine klub i 
området hvor jeg boede i England). I den båd sad en pige, der ligesom jeg startede med 
at ro i Loughborough Boat Club i sommeren 2012. Mit store mål var at slå dem. Vi roede 
et fantastisk godt løb, vi blev nr. 5 af 8 – og hvad vigtigst var - vi slog NRC J Tilbage på 
land var stemningen høj og alle var tilfredse med vores løb. 
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Allerede kl. 12.30 skulle jeg ro næste løb, denne gang en international WC8+ (kvinder 
aldersgruppe C, otter med styrmand). I båden denne gang var styrmand fra Californien, to 
tasmanere, en new zealænder, to skotter og tre danskere. Vi udvalgte den helt rigtige 
Fillippi lejebåd, fik organiseret os i båden og så ud på opvarmningen. Igen var det en 
overraskelse at opdage at otte roere, som aldrig før har siddet sammen i en båd, rent 
faktisk godt kan få et samarbejde til at køre. Vi fik en god tur og en tid vi kun kan være 
stolte af. Vi fik igen en tid, der var bedre end båden fra NRC – sådan! Det var min sidste 
tur med de internationale både, og det var helt trist at sige farvel til den del af stævnet.  
Jeg er så glad for at jeg kastede mig ud i at finde flere muligheder for at ro- og det var 
helt sikkert en del af det, der gjorde WRMR uforglemmeligt. 



 33 

 
Herfra gik det hele så lidt galt. Jeg skulle køre Sten til stationen, og min bil opførte sig 
meget underligt. Jeg turde ikke køre videre, og resultatet blev, at jeg sendte min bil afsted 
på et fejeblad mod min brors autoværksted i Slagelse. Jeg stod tilbage med en stor 
usikkerhed om. Hvordan jeg skulle få bådene hjem igen. Med tvivl og bekymringer tog jeg 
hjem til mine venner og sov - det er utroligt så træt, man kan blive af sådan et par 1000 
meters løb! 
Søndag formiddag mødtes Sten og jeg ved Bagsværd sø og ventede på at vi skulle ro kl. 
12.45. Det var en lang ventetid! Heldigvis havde jeg på det tidspunkt fået godt nyt, min bil 
var lavet og min mor ville komme til Bagsværd med den. Jubii- vi kunne komme hjem med 
bådene. Inden vi skulle ro, nåede jeg lige at snakke med nogle af dem, jeg havde roet 
med fra Tasmanien. En af dem, Jane, hev mig til side og sagde at der lige var noget at jeg 
skulle vide… ”Jeg er Marys søster”. Og ja når nu hun sagde det, var det da tydeligt. Så jeg 
har altså roet i otter med kronprinsesse Marys søster. Lidt royal har man jo lov til at være! 
Så var det tid til vores løb i MixC 2x, vinden havde taget til og bølgerne var ikke spor 
sjove. Alle løb, indtil lige netop det løb, var afviklet til tiden. Nu spillede vejret et puds og 
gjorde starterne svære. Vi sad og ventede længe på, at det endelig blev vores tur. Der var 
ottere på tværs, i forkerte baner og en masse kaos. Endelig kom vi hen til starten og Sten 
havde en kamp med at holde båden lige. Starten gik og vi kæmpede os ned af banen. På 
billedet herunder kan ma se tydeligt hvor meget arbejde det krævede. Det var en 
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udfordrende tur med bølger og vindpust, som gjorde det svært for Sten at styre båden, og 
vores ellers normalt gode rytme faldt helt fra hinanden.  
 

 
 

Da vi nåede ind på de sidste 250 meter, råbte jeg for at få det sidste skub, men der var 
brugt op og vi kom sidst over målstregen. Det var et hårdt løb. WRMR var meget bedre 
end jeg overhovedet havde forestillet mig. Det blev ikke til nogen medaljer, men jeg føler 
at jeg vandt på så mange andre måder! Min drøm om at deltage blev indfriet, og jeg har 
nu en ny drøm om WRMR 2017, som afholdes ved søen Bled i Slovenien. En kæmpe stor 
tak til Horsens roklub for, at Isfuglen blev indkøbt og for støtten til at få min drøm opfyldt. 
Linda Kærgaard Nielsen 
 
 
 
Dilemmaer i roklubben 
Jeg har nu været aktiv roer i min anden sæson. Sidste år blev det til næsten 400 km og i 
år nærmer jeg mig 1.000 km i dag den 6. oktober.  
I de forløbne to år har jeg konstateret flere dilemmaer, som jeg har, men kan også 
konstatere, at det også er gældende hos flere andre fra klubben. 
Dilemmaer kan være noget, som vi ikke selv er herre over, og hvor forskellige ting 
forhindrer os i noget. 
Det kunne eksempelvis være vejret, som kan være noget af en udfordring  i kortere eller 
længere perioder. Vi er meget påvirkelig, hvis det bliver alt for blæsende eller der kommer 
alt for meget vand ned fra oven. 
At det både blæser lidt rigeligt og bølgerne samtidig er pænt store kan være noget af en 
udfordring, men samtidig også meget lærerigt for roere i en båd.   
Det sidste blev konstateret i en 4-årers robåd den 31. juli på vejen hjem fra Saxild. Vi 
vidste godt, at der på vejen hjem kunne være lidt modstand fra naturen. Efter at have 
rundet en pynt var det nødvendigt med fuld koncentration hos hele besætningen, da 
bølgerne ændrede sig til lange og relativt høje. Det var ikke muligt at ro den direkte vej, 
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og det var derfor nødvendigt at krydse op mod bølger og vind  i de følgende tre kvarter. 
Samtidig heller ikke mulighed for at skifte. 
Med den fulde koncentration hos alle i båden var det en fornøjelse at se, hvor stærke vi 
kan være, når naturen leger med. 
Et andet dilemma er tiden - altså den manglende tid til at kunne nå alt, når døgnet kun 
indeholder 24 timer.  
Nogle af os er på arbejdsmarkedet, og det tager altså en stor del af vores fritid. Det kan vi 
ikke gøre så meget ved. Jo måske at gå lidt ned i arbejdstid, men så er der pludselig også 
det med indtægterne, for de krymper tilsvarende.  
Så er der også familie og venner, som vi også skal passe, og vi er også nødt til at sove lidt 
ind i mellem, og alt sammen reducerer det også vores kostbare fritid. 
Nu er der også fordele, hvis nogle af familiemedlemmerne og vennerne har de samme 
fritidsinteresser som os selv. Her tænker jeg på fritidsinteressen "roning", og så er det 
pludselig muligt både at blæse og have mel i munden samtidig. Jeg kan ro i en båd med 
min bror og sammen med rovenner, og går dermed ikke på kompromis med den dårlige 
samvittighed med at svigte nogen. 
Det tredje dilemma, som jeg har spottet er konkurrenceelementet. 
Jeg har ikke et særligt mål med at ro, altså ud over at ro mest muligt, da jeg hygger mig 
ved det. For mig er roning en del af min livskvalitet. 
Jeg har noteret mig, når jeg ser på ro-statistikken for de enkelte roere, at der er 
forskellige mønstre. 
Antallet af kilometer, som vi har roet, varierer noget fra person til person.  
Jeg har noteret mig, at vi i perioder følger nogenlunde de samme personer på ro-
statistikken. Der sker dog også større forskydninger i ro-statistikken, hvis en roer i en 
periode ikke er aktiv roer af en eller anden årsag. Tilsvarende, hvis roere deltager på 
langture, som giver ekstra mange kilometer. 
Den sidste weekend i september var jeg ude at ro både lørdag og søndag sammen med 
flere andre.  
Et af samtaleemnerne var ro-statistikken, for i den samme båd sad tre personer, som 
"konkurrerede" mod hinanden. Vi havde roet lige meget i løbet af denne sæson. Sammen 
med yderligere tre andre fra klubben havde vi gennem et stykke tid haft nogenlunde 
samme udvikling i antal roede kilometer.  
Vi er ikke konkurrenter til hinanden, men vi er påfaldende opmærksomme på, hvor vi 
ligger på statistikken i forhold til hinanden. 
At sidde tre personer i den samme båd med samme antal roede kilometer giver ingen 
fordel for disse personer, da der ikke opstår forskydning på ro-statistikken.  
Der er uden tvivl flere andre dilemmaer i denne roklub, men det var den sidste, som 
inspirerede mig til dette indlæg. 
Så faldt jeg over følgende på nettet: 

• I den olympiske målsætning er sportsånden det centrale: "Det vigtigste ved De 
Olympiske Lege er ikke at vinde, men at deltage, ligesom det vigtigste i livet ikke er 
triumfen, men kampen for den."   

Med denne vinkel vil jeg sige jer alle mange tak for en rigtig dejlig rosæson, og glæder 
mig allerede til den næste. 
Niels Kristian Skou 


