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Horsens Roklubs bestyrelse 2018 
	
Formand	og	rochef	
Lars	Bak	
formanden@horsens-roklub.dk	
	
	

	
Kasserer	
Niels	Kristian	Skou	
nkskou@gmail.com	
	
	

	
Næstformand	
Claus	W.	Thomsen	
cwt1@mail.tele.dk	
	
	

	
Sekretær	
Thea	Lund	Holst	
thealundholst@gmail.com	
	

	
Husforvalter	
Birgitte	Aagaard	
biaagaard@stofanet.dk	
	

	
Ungdomsleder	
Linda	Kærgaard	Nielsen/	
lindakn80@gmail.com	
	

	
2.	Suppleant	
Poul	Erik	Jørgensen	
	hamselv683@gmail.com	

	
1.	Suppleant	
Kate	Kidmose	Frederiksen	
katekidmose@hotmail.com	
	

	
Materialeforvalter	på	Fjorden:	 	 Materialeforvalter	på	Bygholm	Sø,		
	 	 	 	 rokoordinator	
Jørgen	Vestergård/	xjve@mail.dk		 	 Sten	Holmbæk	/	sten.h@mail1.stofanet.dk	
	
mailto:	
Horsens	Roklubs	venner:	
Formand:	Klaus	Hougaard/klaushougaarddk@gmail.com	
	
Bundproppen:		
redaktør:	Ria	Hessler	/	ria@hessler.dk,	webansvarlig:	Gitte	Enghild	
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Formandens klumme 
I skrivende stund (lørdag formiddag den 20.10.) mangler roerne i 
Horsens Roklub at ro 133 km for at slå alle tiders ro rekord fra 
2014 (47.786 km). Der er mange roere på vandet i weekenden, så jeg 
er overbevist om, at vi slår rekorden dette år, som jo også har 
været et vidunderligt år på fjorden. (red.: 22.10. har vi roet 
48.256 km). 
 
Jeg har fundet tallene på rokort under statistik, hvor du kan gå 
tilbage til 2014. Statistikken er interessant på flere måder, som det 
også fremgår af tabellen længere nede. Søjlerne herunder viser 
antal roede km siden 2014. For hver gang du går ind på rokort og 
klikker på statistik, vil du nederst på roerstatistik finde summen af 
antal roede km i 2018 og indtil på næste lørdag vil dette tal stige 
hver gang en båd har været i vandet! (øverst i tabellen kan du 
rette årstallet!) 
 

 
 
Tabellen neden for viser de samlede roede km i perioden fra 2012 til 2018.  Den dårlige 
rosæson sidste år fremgår tydeligt. Beregner man stigningen fra 2017 til 2018, er det over 
30 % flere roede km i 2018.  En anden rekord vil helt sikkert blive slået i år, nemlig 
kvindernes andel af de roede km. Tallene ligger imidlertid tæt på hinanden de sidste to år.  
På søjlerne ser forskellen umiddelbart større ud end de faktiske tal i tabellen viser. Går du 
ind på rokort under antal roede km, kan du klikke på kvinder/mænd, og det vil fremgå 
hvilke kvinder/mænd, der fx har ligget på top 10 de enkelte år siden 2012. Vil du sætte 
navn på de aktive kvinder/mænd så find dem på rokort. 
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Sæson Km i alt 
Heraf 

kvinder % 
2018 48256 25854 54,0 
2017 36123 19320 53,5 
2016 41325 19542 47,3 
2015 45034 20132 44,7 
2014 47786 20629 43,2 
2013 39372 16925 43,0 
2012 29441 11407 38,7 

 
Den store ro aktivitet i Horsens Roklub er også slået igennem på landsplan, idet vi med 
udgangen af august placerede os på en 3. plads blandt de danske roklubber i 
Motionsturneringen. Vi er så siden hen røget 3 pladser ned, men det taler vi ikke om. Det 
er rigtig godt gået, og jeg kipper gerne med standeren af den indsats i dette ro år.  
Når jeg ser tilbage på sæsonen, så er det ud over det gode vejr de mange nye kaniner, vi 
har fået i klubben, der falder i øjnene. Ud over vorherre vil jeg takke instruktørerne med 
Ria og Gitte i front, for et godt kaninforløb i foråret. Da det kan være vanskeligt, at få 
kalenderen til at passe, kræver det stor fleksibilitet hos både instruktører og kaniner, for at 
få det hele til at gå op i en højere enhed. Mange roklubber er ved at blive de rene 
pensionistklubber og den tendens gælder da også hos os, men jeg har alligevel bemærket 
en anderledes aldersfordeling, end vi har oplevet de senere år i retning af yngre kaniner. 
Og hvor har de nye kaniner været flittige og fået sig meldt på mange opslåede ture. Den 
tendens må gerne fortsætte i sæsonerne fremover. 
 

 
Plan for udvikling af Husodde Strand. https://horsens.dk/Politik/PolitiskeUdvalg/42/42-
1876 
Hvis nogle af klubbens medlemmer har en særlig interesse i, hvad kommunen er i gang 
med ved Husodde, så lægger jeg et link til kommunens behandling af forskellige sager, 
hvor et af punkterne er ”Plan for udvikling af Husodde Strand”. Her finder man tekst og 
tegninger fra samme arkitekt, som er hyret til Øen.  På tegningen fremgår det, at vi måske 
kan få en anløbsbro/ponton bro, hvor kajakker og robåde kan lægge til. Jeg er blevet lovet 
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en plads i et udvalg omkring netop dette lille projekt, så må vi se om det hjælper noget. 
Men alt er som sædvanlig i spil i kommunen, som med Nordhavnen og Øen.  
Jeg glæder mig over min gode bestyrelse. Vi bruger fritiden på det, og for det meste er 
det sjovt og berigende. Man ta’r sin tørn, som så mange andre medlemmer har gjort det i 
tidens løb. Men husk, vi er valgt af medlemmerne til at træffe beslutninger på en række 
områder på medlemmernes vegne. Ikke alle beslutninger kan alle medlemmer være enige 
i, men sådan fungerer en frivillig forening som vores. Det må vi så stå til ansvar for på 
generalforsamlingen. Meget arbejde i en bestyrelse er ret usynligt, men jeg ved, hvor 
omfattende mange opgaver er, og I skal have tak for at have kæmpet med dem Niels 
Kristian, Birgitte, Thea, Linda og Claus!  
Vi får heldigvis hjælp til at udføre diverse opgaver af mange af klubbens medlemmer. Ria 
står for Bundproppen og bruger meget tid på det. På værkstedet, i bådhallen og på søen 
trækker bestyrelsen på bl.a. Frede, Fessor og Sten. Sten har også gjort et godt stykke 
arbejde som koordinator på ro aftenerne. Uden Karen intet loppemarked, så tak for din 
ihærdige indsats. Vi ser frem til et godt loppemarked næste år. Tak til Per for stadigvæk 
at holde græsplænen trods gammelt materiel. Der skal også lyde en tak til Connie for 
indsatsen i køkkenet. Med den ihærdige indsats både Linda og Kate udviser i arbejdet med 
de unge – og tak for det – er det mit og bestyrelsens håb, at flere unge fremover finder 
ned på Langelinje og/eller over på Bygholm sø.  
Mine og bestyrelsens ønsker for næste sæson er generelt mere åbenhed omkring roturene 
i dagligdagen. I ferierne derimod, har vi den generelle holdning, at man selv må vælge, 
hvem man vil holde ferie med, men at man selvfølgelig hjertens gerne må opslå ferieture. 
Vi skal videre med kanalen, Øen og det nye klubhus.  
Det kunne blive godt, hvis der bliver etableret en pontonbro ved Husodde, så vi kunne 
lægge til og spise is, forrette nødtørft, mm. Vi håber, at vi kan fastholde og få endnu flere 
kaniner næste år. At vi kan fastholde en god tone mellem medlemmerne, og endelig at 
vejret næste år bliver som i år.  
De bedste rohilsner og tak for sæsonen 2018. 
Lars / formand 
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Ressourcebank 
Som nævnt i referatet fra sidste bestyrelsesmøde, vil vi oprette en ressourcebank til de 
opgaver, der ikke lige kan klares på en arbejdsdag. For øjeblikket er der brug for hænder 
til følgende opgaver: 
 
- Slibning og maling af vinduer på forsiden af klubhuset 
  
Eksempel på opgaver der allerede er faste ressourcepersoner på: 
Græsslåning: Per 
Oprydning på opslagstavlen: Carl Lomholdt 
Afrensning af havemøbler: Ulla Skov 
Fjernelse af ukrudt på stenbelægninger: Ulla Skov 
  
Der er sikkert flere opgaver, som nogen kunne forestille sig at tage, så meld  ind til 
biaa0908@gmail.com eller på skemaet du kan finde på opslagstavlen i roklubben. 
Birgitte Aagaard 
 
 

Fredags fællesspisning for alle 
Os der gerne vil spise sammen mødes hver anden fredag kl. 17.30 i roklubben. Nogle 
laver mad, andre dækker bord, andre sørger for ikke at gå i vejen, andre rydder af og 
andre vasker op – kort sagt, vi hjælpes ad og byder ind med hvad vi gerne vil. Stafetten 
bliver givet videre den fredag vi spiser sammen, så det er den nye tovholder, der 
bestemmer menuen, handler ind og er tovholder for ”sin” fredags spisning. 
Den første gang bliver fredag den 9. november. Menuen bliver dansk hakkebøf med bløde 
løg, sovs, kartofler og grønkålssalat, desserten bliver Tante Jo´s æblekage med kaffe. Øl 
og vin købes i klubben. Pris ca. 40.00 
Fællesspisning med tilmelding kommer på rokort. 
Velbekomme fra Thea og Karen 
 
 

Svømmeprøve 
Vi er flere der mangler at tage svømmeprøve og vi, Birgitte og jeg har talt om, at vi måske 
kan følges en tirsdag eller torsdag aften i januar eller februar til Aqua Horsens – så vi er 
klar til at komme på vandet, når den næste sæson starter. Vi sætter det på rokort.  
Hilsen, Birgitte og Karen 
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Kaninoplevelser 
Jeg begyndte i roklubben d. 19.4., hvor Gitte var instruktør og styrmand i Brakør. Roturen 
til Sundet på 4 km syntes jeg var meget lang! 2 dage senere var jeg til instruktion, hvor 
jeg sammen med Gitte Juhl roede helt til Boller mole i Kaj P med Niels Jørgen som 
instruktør. Vi prøvede bl.a. at skifte plads – uden at falde i vandet! Fin dag med roning, 
instruktion, morgenmad, frokost m.m. Derefter blev det til mange gode oplevelser på 
klubaftenerne med både instruktion og roning, inden jeg langt om længe blev frigivet 
engang i juni. D. 5.6. var jeg med Kirkebåden til Husodde, hvor vi fik rundstykker og kaffe 
i forbindelse med hejsning af det blå flag. Det var lige som at ro i vores vikingeskib Imme 
Sejr i Kalvø Vikingeskibslag i Genner Bugt. D. 16.7. var jeg på min indtil videre længste tur 
på 25 km til Sondrup Strand, hvor der blev spist madpakker, hygget og badet.  
D. 18.8. var jeg til kanindåb.  En sjov og hyggelig dag med både roning, konkurrencer, 
morgenmad, frokost i det grønne og selvfølgelig selve dåben, der ikke var så slem som 
frygtet. Vi sprang i vandet næsten frivilligt! Det var 
nu lidt synd, at ”hoffet” med al deres fine tøj blev 
smidt i vandet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. 3.9. var vi nogle, der fik en stor oplevelse, da vi 
roede Dannebrog i møde og hilste med årerne.  Vi fik 
dog ikke lov til at komme helt tæt på Dannebrog, da 
den lå i havnen, så vi så ikke dronningen. Kaptajnen 
takkede os for modtagelsen. 
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D. 15.9. var jeg med på kaninlangturen til 
Silkeborgsøerne. Vi startede om morgenen i 
Ry med at sætte bådene i vandet. Fik 
rundstykker og kaffe undervejs. Spiste 
picnic ved ”De små fisk”. Roede derefter til 
”brillerne”, inden vi startede hjemturen. 

Efter 32 km nåede vi tilbage til Ry, hvor den 
lokale roklub var i gang med kanindåben. 
Karen havde sørget for forfriskninger 
(gulerødder og agurker) til alle både. 
Hjemme i Horsens fik vi bådene læsset af og 
sat på plads. Efter næsten 12 timer var jeg 
hjemme og var meget træt. Det var en rigtig 

god dag, og vejret var godt, som det har været hele min første sæson i roklubben. 
 
Jeg har også haft mange gode ture onsdag formiddag, 
hvor det som regel er Karen, der arrangerer 
”onsdagskaffetur”. 

Der er mange jeg vil sige 
tak til for deres store 
indsats i klubben.  Først og 
fremmest Gitte og Ria, der 
har stået for instruktionen, men tak til alle instruktører og 
styrmænd, der har hjulpet os kaniner. ”Fessor” gør et 
stort arbejde i klubben, Connie i køkkenet er guld værd, 
Karen er uundværlig og - ja, alle tager sig godt af både 
nye og gamle medlemmer. Jeg har følt mig velkomme lige 
fra den første dag og glæder mig til næste sæson med 

forhåbentlig mindst ét nyt knæ. 
Bedste rohilsner  
Frode Riget 
Foto: Helle Lundme, Frode, Ria 
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FOREDRAGSAFTEN	
TIRSDAG	DEN	19.	MARTS	2019	

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

ØSTBYEN	-	MOD	ØST	FRA	SMEDEGADE	OG	STENSBALLE	FRA	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	CA	1½	TIME.	DEREFTER	VIL	KLUBBEN	VÆRE	

VÆRT	MED	KAFFE	OG	HJEMMEBAGT	KAGE	A	LA	CONNIE	TIL	SÆDVANLIGE	BILLIGE	KLUBPRISER.	
VI	VIL	TAGE	ALLE	VORES	KORT	FRA	HELE	HORSENS	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	FRA	MEDIO	JANUAR	2019	ELLER	RING	TIL	FRANK	MILLER	

TLF.	30284894	ELLER	TORBEN	MIKKELSEN	TLF.	61785993.	

VEL	MØDT	
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Kære medroer. 
Vi har haft en fantastisk sommer med rigtig mange gode og spændende roture. At vi 
stopper med roturene giver plads til alle vinteraktiviteterne - både de sædvanlige og nogle 
gamle vi hiver frem igen.  
Vi skal bl.a. på gåture om søndagen – have fællesspisning – ergometertræning med kaffe 
og rundstykker -  på kurser - så er vi flere, der skal have taget vores svømmeprøve. 
 

Søndags gåture  
bliver annonceret på rokort og bemærk når tilmelding er nødvendig. Gåturene kan være 
som følgende:  
4. november – Elbæk skov – (Karen og Gitte) 
11. november – Uldum Kær – Karen og Gitte) 
18. november – Traktørstedet, Alrø (tilmelding nødvendig) – (Karen og Gitte) 
25. november – Planetstien – (Karen og Gitte) 

 2. december – Kærskoven – (Karen og Gitte) 
9. december – Yding Skovhøj og Ejer Bavnehøj – (Karen og Gitte) 
16. december – Sydhavnen og julefrokost på Pynten (tilmelding nødvendig) – (Karen og 
Gitte) 
23. december – Borre Knob – (Karen og Gitte) 
30. december – Hansted Skov – (Gitte) 

 6. januar – Den genfundne bro – (Karen og Gitte) 
13. januar – Klokkedal – (Karen og Gitte) 
20. januar – Hansted skov – (Karen og Gitte) 
27. januar – Palsgård – (Karen og Gitte) 

 3. februar – Nørre strand, gule ærter og fastelavnsbolle i klubben, tilmelding nødvendig – 
(Karen og Gitte) 
10. februar – Ulvedalen – (Karen og Gitte) 
17. februar – Boller skov – (Karen og Gitte) 
24. februar – Bygholm enge – (Karen og Gitte) 

 3. marts – Sondrup bakker – (Karen og Gitte) 
10. marts – Vær kirke – (Karen og Gitte)  
17. marts – Bygholm sø – (Karen og Gitte) 
24. marts – Vejle Fjord med frokost i Caféen (Gitte) 
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Gåturene bliver sammen med Netværk Horsens (Karen) Vi 
mødes i roklubben og går/kører klokken 10.00. 
Turene er på 5 – 7 km og vi er retur ved roklubben mellem kl. 
12. 00 og 14.00. Fælleskørsel i private biler (kr. 10,00 / 20,00 
til chaufføren). 
Der er ingen guide på turen og måske bliver turene ændret. 
Det er ikke altid at vi, Gitte og Karen, kan deltage i gåturene, 
men vi prøver. 
Friske hilsner fra Gitte og Karen 
 

 
 

En roer vender tilbage efter mange års fravær…... 
 
Annemette Lundgaard er vendt tilbage til 
Horsens Roklub efter mere end 30 års 
fravær, og hun har netop afsluttet 
klubbens kaninforløb. Bundproppen har 
mødt denne humørspreder en ro aften for 
at snakke lidt om kaninliv, ny i klubben 
osv. 
 
 
 
Hvad er det for noget med, at du har roet 
i klubben for mere end 30 år siden?  

ANNEMETTE: Jeg var ungdomsroer et par sæsoner og husker, at jeg faktisk roede 
kaproning, fx i Vejle. Jeg husker Fessor og Sten fra dengang – og de kunne sørme også 
huske mig. Fessor sagde, da han så mig igen: ”Kommer du der!”  
Hvad fik dig til at begynde at ro igen? 
ANNEMETTE: Jeg havde fået en skiskade, og gik til noget genoptræning i et fitness center. 
Der sad jeg så i et ergometer et helt forkert sted! og begyndte at tænke på roklubben. 
Efter at være faldet over klubbens annonce i forbindelse med ”Åbent hus” i en ugeavis, 
spurgte jeg min gode veninde Britt Harboe, om det var noget hun havde lyst til. Og det 
var tilfældigvis noget, hun havde tænkt over, så vi gjorde alvor af det, og nu er vi her, og 
vi er glade for vores beslutning.  
Man må sige, I har været heldige med vejret dette forår i jeres kaninforløb. Når jeg 
tænker på det frygtelige vejr, vi havde året forinden. At vi overhovedet fik produceret 
nogle kaniner det forår må vi tilskrive både seje kaniner, men også dygtige instruktører.  
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ANNEMETTE: Det er klart, at intet kan næsten gå galt med et vejr, som vi havde det de 
fleste instruktionsaftner. Jeg synes, det var lærerigt og godt, og kan næsten ikke se, hvad 
der kunne have været anderledes.  Der er selvfølgelig ikke to instruktører, der er ens. 
Skulle jeg komme med et lille pip, så skulle det være, om man kunne blive enige om de 
forskellige kommandoer. Jeg ved godt, at det i dagligdagen er lige meget, men som helt 
ny, kan det skabe forvirring, hvis de forskellige instruktører bruger forskelligt sprogbrug, 
når vi skal i båden, når vi skifter osv. Men det er som sagt et lille pip….. 
Når vi sådan får frisk blod ind udefra, så må der være noget du kunne tænke dig 
anderledes, hvis du lige skulle bestemme. 
ANNEMETTE: Altså jeg ville ønske, at de nye kaniner ville være mere friske til at slå ture 
op. Måske skal det indgå i kaninforløbet, hvor vi øver på computeren, og snakker om at 
komme i gang med jer andre. De garvede roere tænker måske, hvorfor vi ikke melder os 
på de opslåede ture, men mange holder sig tilbage med forskellige motiver: Bliver vi 
trætte, er turene for lange, ligger vi de andre til last osv. Britt og jeg slog en tur op og 
efterlyste en styrmand. Svend var hurtigst, du havde vist også meldt dig, men for sent! Vi 
lærte utrolig meget på den tur.   
Hvordan gik kanindåben?  
ANNEMETTE: Godt synes jeg. Vinden drillede jo, og derfor var der lavet en plan B. Vi 
havde det sjovt og det var hyggeligt. Jeg var desværre ikke med til festen om aftenen. 
Tak for snakken! 
ANNEMETTE: I lige måde 
Lars 
 
 

Onsdags kaffe og ergometerroning 
Bliver fra kl. 9.00 med ergometertræning uden musik. Vi skal selvfølgelig stadig have 
vores kaffe / te og skagenslapper. Hvis der ikke er ergometre nok til alle, kan vi måske 
deles lidt om dem der er. Vi ser hvad der sker og handler på det. Prisen stiger til kr. 12,00 
for kaffe / te og skagenslapper.  
Gode hilsner fra Karen 
 
 

Kurser 
Jeg har søgt bestyrelsen om at komme på Klubtræner, Modul B i Silkeborg Roklub den 23. 
og 24. marts.  
Måske skal du med? - du skal have deltaget i A kurset og søge bestyrelsen om tilladelse. 
Kursusoversigten kan du finde på DFfR hjemmeside. Der er rigtig mange og spændende 
kurser.  
Hilsen Karen 
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Rospinning 
Nu nærmer vinteren sig og så skal vi i gang med ergometer træning, vi spin instruktører 
har lavet et program for hele ugen, der er noget for enhver, rospinning, ergometer 
træning på forskellig måder. 
 
Kalender for Rospinning og ergometer træning 
Tirsdag kl. 17 - 18.30 fællestræning 

kl. 18.30 Carl Johan: struktureret træning, på ergometeret, vekslende imellem 
konditions- og styrketræning, hvor musikken understøtter tempoet. 
 

Onsdag kl. 9 - 10 ergometerroning uden musik, i egen takt og tempo, efterfulgt af 
kaffe og rundstykker. Mulighed for instruktion. 
kl. 18 - 19.30 Ungdomstræning 
 

Torsdag kl. 17 - 18.30 fællestræning 
kl. 18.30 Sten: rospinning 
 

Fredag kl. 16.00 Poul Erik: rospinning  
 
Lørdag kl. 9.30 rospinning - forskellige instruktører  
 
For de helt nye i ergometer vil der blive 2 intro dage til at lære, hvad rospinning er. Der er 
instruktører tilstede så man også kan lære at stille drag faktor. Disse to dage bliver de to 
første torsdage efter standerstrygningen. 
Fællestræning er svedig træning til høj musik, man laver programmet på dagen; her 
kommer man helt sikkert til at svede. Ved tilmelding skal man holde øje med rokort. 
Spin-instruktørerne: Sten, Poul Erik, Carl Johan og Anne 
 
 

Coastalweekend i Horsens den 4. – og 5. august 
Bundproppens udsendte medarbejder har mødt Poul Erik i Roklubben en tirsdag aften til 
en snak om lidt af hvert, men mest om coastal samlingen pågældende weekend.  
 

Vi sidder i sofahjørnet lige på det tidspunkt, hvor klubbens 
medlemmer vender tilbage fra blikvand på fjorden og det 
særlige lys i øjnene, som en roer har efter en god tur på 
vandet.  
 
Nu ror du jo nærmest kun i coastal PE. Er vi ved at få for 
mange af den type både i klubben?  
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PE: Det synes jeg ikke. Medlemmerne har endnu ikke vænnet sig til den bådtype og når 
kaninerne får mere hår på brystet, så vil de også ro i coastal ind imellem. 
 
Men er coastal bådene ikke for sarte for roerne, der er vant til inriggere? 
PE: Vi skal nok generelt være mere forsigtige med coastalbådene, både når vi håndterer 

dem før og på vej i vandet 
og efter, når vi skal have 
dem op af vandet. De er 
mere modtagelige for 
slidskader i forbindelse med 
at man går i land fra 
stranden med dem. Endelig 
kan garvede inrigger roere 
let komme galt afsted med 
årene, der kan knække, hvis 
man ikke passer på.  
 
 
 

Roklubben Stevns har lige afholdt DM stævne i coastalbåde, tilsvarende vores i 2017. Har 
du indtryk af forskellen mellem de to stævner? 
PE: Mt indtryk er, at de også har fået meget ros for deres stævne. Det kan man læse på 
Roinfo, hvor de – som vi gjorde – får meget ros. En afgørende forskel på vores 
mesterskabsstævne og dette års DM er måden der bliver speaket på. Vi stod som bekendt 
og speakede med kikkerter i dommerteltet for at følge kampen på bølgerne, mens de 
speakede både til lands og til vands. Det giver selvfølgelig en mere intens oplevelse af 
placerings kampene ude på vandet mellem bådene.  
 
Manglede vi ikke et par Horsens roere i Rødvig på Stevns? 
PE: Hvis ikke Anja var forhindret i forbindelse med en New York ferietur, så havde vi nok 
lavet et mix-hold. Desuden havde jeg feriebarn den weekend (søster 52 år!) 
Vores samtale skulle egentlig dreje sig om den i Horsens Roklub for nyligt afholdte coastal 
samling, kan du sige lidt om baggrunden for den samling. 
PE: I 2017 var der én samling, nemlig øst for Storebælt og nok med deltagelse af 
forholdsvis mange elite roere fra ”øverste hylde”. Peter Froskov og Niels Iversen, som 
begge sidder i DFFR´s coastaludvalg, ville gerne have to samlinger, herunder én vest for 
Storebælt. Denne samling måtte gerne tiltrække roere fra bredden i stedet for kun 
eliteroere, og det viste sig også, at de 21 deltagere virkelig  repræsenterede bredden, idet 
mange var relativt lidt øvede i coastal.  
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Hvorfor lige os? 
PE: I Horsens har vi 
som bekendt tidligere 
gjort os positivt 
bemærket, vi har 
coastal både og vi har 
i al beskedenhed folk 
med coastal forstand!  
 
Hvem deltog fra 
Horsens? 
PE: Det gjorde Jan 
Stig, Sten, Carl Johan 
og Susanne 
Berentsen, jeg var mere i den praktiske gris´ rolle denne weekend. Jeg synes, vores folk i 
høj grad var med til at løfte niveauet både romæssigt, men også i forbindelse med 
diskussioner og indlæg om teknik, sikkerhed, udstyr, indstilling af både mm. 
 
Kan du konkretisere, hvorfor ikke bare du, men også Froskov og Niels Iversen giver udtryk 
for, at samlingen var en stor succes? 
PE: Gruppen spillede rigtig godt sammen, der var en virkelig god erfaringsudveksling, 
deltagerne hyggede sig.  Fx hørte jeg én af pigerne højlydt sige ”øv”, søndag formiddag, 
da vi måtte meddele, at der ikke blev tid på vandet om eftermiddagen.  
 
Hvad med forplejning? 
PE: Stor ros til Anna, Karen og Birgitte (der deltog begge dage!) De sørgede for 
morgenmad og frokost samt salat til lørdag aften. Jeg stod for hovedretten lørdag aften, 
nemlig en gryderet.  
 
Vil du skitsere weekendens program kort 
PE: Vi startede med en præsentation af de 22 deltagere fra start lørdag. Deltagerne var 
Kvik (5), Gråsten (3), Esbjerg (3), Horsens (4 + 1), Århus (4), Middelfart (1), Haderslev 
(1) og Ishøj (1).   
På vandet havde vi ”indhegnet” et større område med gule bøjer - en kravlegård om du vil 
- som et såkaldt overvåget område, så ikke-korttursstyrmænd også kunne ro på Fjorden. 
Af den grund havde vi lånt en gummibåd af sejlklubben – kvit og frit!  Der var en kort 
gennemgang af bådindstillinger inden frokost. Om eftermiddagen var vi på vandet igen 
med nye romakkere. Her fik vi også tid til at gennemgå påklædning.  
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Søndag formiddag havde vi en længere seance på vandet med flere bådskift. Vi var ret 
strikse med hensyn til, at deltagerne skulle holde sig inden for den skitserede bane. For 
andre end de fire Horsens roere er fjorden jo langtursfarvand, så det var vigtigt, at 
reglerne blev overholdt.  
Efter frokost læssede vi både og havde en god snak om roning i bølger samt diverse 
reglementer.  
 
Hvad falder dig ind, hvis du lige på falderebet skal nævne et interessant/sjovt/vittigt 
indslag fra weekenden. 
PE: Så må det være, da Carl Johan skulle gennemgå sin medbragte kasse/taske, hvor han 
trak den ene genstand efter den anden op, hvor folk måbende spurgte, hvad det dog var? 
Vi ved, at CJ efter sin sygdom er ekstrem fokuseret på sikkerhed, men vi kender jo CJ, så 
han fik gjort folk klogere på en vittig måde.  
 
God tur til Færøerne og tak for snakken. 
PE: Tak – og i lige måde. 
Lars Bak 
 
 

”Gæst” på Løvfaldsturen 2018 
Nu er det snart 3 år siden jeg 
forlod Horsens og dermed også 
Horsens Roklub, til fordel for 
København. Det har været et 
stort spring på godt og ondt, 
men jeg befinder mig rigtig 
godt i København, nærmere 
betegnet Amager. Jeg er glad 
for min bolig, meget glad for 
mit nye job som jeg dog har 
forladt i sommer for at gå på 
efterløn, da jeg syntes det 
fyldte for meget og der ikke 
længere var energi til andet. Og så er jeg kommet tættere på mine børn og er blevet 
mormor til Saga på 15 måneder, det bedste i verden. 
 
Det der har været sværest ved at flytte, er at starte i en ny roklub. Havde en enkelt 
sæson i Hellerup Dameroklub, men flyttede fra Nørrebro til Amager og så var der for 
langt. Op på hesten igen, men dette var ikke så let da jeg havde haft store problemer med 
min ryg og pludselig følte mig utryg ved at skulle ro med nye mennesker. Efter at have 
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gået til træning med ryggen var jeg en tur ude at ro i Horsens og fandt ud af at det 
egentlig gik udmærket, hvorefter jeg tog hjem og meldte mig ind i Roklubben Øresund. 
De har taget godt imod mig og jeg har fået roet knap 250 km siden, men jeg må erkende, 
at jeg tit savner Horsens Roklub hvor jeg havde rigtig mange gode relationer og var en 
fast del af klubben. Ting tager tid. Det daglige ro-farvand er også helt anderledes. Vi ror i 
Lagunen og i Øresund, der er en masse søsportsaktiviteter og en masse fly hen over 
hovedet. Jeg savner vores ro-farvand i Horsens fjord med masser af liv og natur. Men man 
kan jo ikke få det hele. 
Nu til Løvfaldsturen, som jeg var så heldig at deltage i sammen med Horsens Roklub. Stor 
tak for det. 
Vi var 11 mand af sted på Mariager fjord. Vi startede lørdag morgen fra Hobro Roklub 
hvor vi satte vores medbragte både i. Vi spiste rundstykker og drak kaffe samt tjekkede 
vejrudsigten endnu engang, da vi vidste der ville komme noget vind, men den kom 
heldigvis fra vest så den var i vores favør. Turen foregik på sydsiden af den smukke fjord 
med udsigt til skrænter med græs hvor der gik får og køer. 
 

 
 

Vi nåede Mariager til frokosttid og var så heldige, at der var nogle sejlere der lånte os 
deres klublokale så vi kunne spise vores medbragte frokost i læ og låne deres toiletter. Så 
var der en lille rundtur i Mariager, vi kunne godt mærke det var sidst på sæsonen, ikke så 
mange turister og vaffelbageren som laver fantastiske is var lukket (det var nu også for 
koldt at spise is). Men Mariager er en fin og hyggelig lille by også kendt for deres saltmine. 
Vi var inde og kigge salt i alle afskygninger og nogen endte også med at spendere. Så var 
det tid at gå i bådene igen og resten af turen foregik nu i kraftig vind, så resten af turen 
gik hurtig derud, da bølgerne skubbede os af sted. 
Vi blev godt modtaget i Hadsund og der var bådvogn til rådighed så det gik let med at få 
bådene op og rigget af. Herefter stod den på kaffe og Biirthes hjemmebagte kage samt 



Side 19 af 32 
 

hygge, bad og udpakning i diverse soverum, der var også tid til gåtur inden Ellen gik i 
gang med at varme hendes dejlige gryderet som hun havde lavet hjemmefra samt Annas 
dejlige æblekage til dessert. Hvem er det der tror, man taber sig ved at ro langtur? 
At tage på langtur kan være noget af en logistisk udfordring. Der er mange ting der skal 
gå op i en højere enhed. Der er vejret, vejrudsigter YR, DMI, lokale vejrudsigter bliver 
tjekket igen og igen, specielt når man kan se vejret ikke arter sig helt som man gerne vil. 
Dette var også gældende på denne tur, så vi besluttede lørdag aften at hente bådtraileren 

og bilerne i Hobro, 
da der var varslet 
hård vind og regnvejr 
søndag sidst på 
formiddagen, så 
kunne vi ro en tur ud 
fra Hadsund uden at 
skulle helt tilbage til 
Hobro. Genialt, da 
Thea og Niels 
Kristian havde delt 
turen for så kunne 

chaufførerne køre med Niels Kristian retur til Hobro efter køretøjer. Desværre havde ingen 
tænkt på nøglen til bådtraileren så det kostede en ekstra tur, så vi efterladte drak kaffe i 
Hadsund og chaufførerne drak kaffe i Hobro. Der var også nogen der blev mobbet lidt. 
Rent logistisk kan kørslen med både også være udfordrende for, hvem har en bil der er 
stor nok og, hvem har kørekort der er stort nok. Men det løste sig ved at låne bil af Annas 
søn, fin gestus.  
Søndag blev det så til en lidt kortere tur, 18 km hvor vi roede mod Hobro og der havde vi 
nok turens største oplevelse, idet vi så 2 havørne på jagt efter frokost. De havde udset sig 
en and som lå så langt ude på vandet, at den ikke kunne komme væk, og så kunne man 
se hvordan ørnene samarbejde om at få fat i anden, som dykkede hver gang de kom 
susende ned, men de må være blevet forstyrret formentlig af os for pludselig fløj de ind 
over skoven og tilbage lå en lille paralyseret, forpjusket and. Naturens gang - et fantastisk 
syn. 
Vi kom i land i tørvejr og fik pakket sammen og var i Horsens noget før end planlagt. 
Tusind tak for en dejlig tur, det var dejligt at være sammen med jer! 

Kærlig hilsen Grethe 
Fotograf: Biirthe 
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Dronningen kom til Horsens 

 

Horsens	roklub	tog	imod	Dronning	Margrethe	
og	Dannebrog	den	3.	september	

Foto: Helle Lundme 
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Indtryk fra rotur i den svenske skærgård sommeren 2018  
“Har I roet hele vejen fra Danmark?” lød det flere gange, da vi roede i den svenske 
skærgård. Det havde vi så ikke, vi havde taget færgen fra Frederikshavn til Gøteborg og 
kørt et par timer nordpå, nærmere bestemt til Strømstad. Forinden havde vi pakket 2 
både, Fessor og Secher, som var blevet omhyggeligt fastgjort på klubbens nye bådtrailer, 
Fessor (altså båden) nederst og Secher vendt på hovedet øverst. 2 biler satte kursen mod 
Frederikshavn tidligt om morgenen den 14. juli med Carl-Johan og Ria, Fessor, Karen, Leif 
og Ellen. 
Velindkvarteret i en meget lille hytte 
(Karen valgte ganske frivilligt at sove 
udenfor under et havebord) og med 20 
minutters gang til bådpladserne kunne vi 
så tage fat på en uges roning. Vejret 
viste sig hele ugen fra sin bedste side 
med masser af solskin og varme og det 
meste af tiden en svag vind, så længe vi 
lå i læ af øer og holme, var det let 
roning.  
Hjemmefra havde Fessor lavet 2 plader til søkortene, som Carl Johan havde lamineret.  Vi 
havde gjort os mange forestillinger om, hvor svært det ville være at sejle efter kort, og vi 
havde fået indtryk af, at der var undersøiske skær overalt. Det var der ikke, men 
kortlæsning var alligevel en udfordring fra starten af. Leif fandt det særligt svært, indtil 
han opdagede, at han havde vendt kortet på hovedet, og selv med kortet vendt rigtigt 
styrede han direkte mod et rev, nu navngivet Leifs Rev.   

Ved styrmandsskifte skulle der være helt 
check på, hvor man var henne på kortet. 
Ellen erfarede, at det ikke nyttede at få 
udpeget et 5-tal på kortet som 
pejlemærke. Løftede man blikket fra 
kortet blot et øjeblik, var pejlemærket 
væk, der var pludseligt ikke ét, men 
mange 5-taller. Så var man lige vidt, indtil 
vi fandt ud af at tegne ruten ind på kortet 
med en rød boardmarker og så viske ud, 
efterhånden som vi kom frem. En god 

ide, som hermed gives videre. 
Det var ikke altid nemt at være styrmand - især ikke for os mere uerfarne roere. Ud over 
at holde øje med undersøiske skær, lavt vand og kursen var der også trafik på kryds og 
tværs i form af hurtigtsejlende motorbåde, små færger, Color Lines store færger og ikke 
mindst vandscooterne, alle bidrog de til utilregnelige dønninger. Vi var enige om, at det 
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indimellem var besværligt rofarvand, og at de roede kilometre burde ganges med 1,2 i 
kilometerregnskabet.  Belønningen for anstrengelserne  og de til tider ret så høje bølger 
var fx en smuk tur ind imellem de fredede øer, Nord- og Sydkoster. Her roede vi forbi 
smukke svenskrøde huse, der lå helt ned til vandet, kuttere og sejlbåde og en lille gul 
kabelfærge mellem de to øer. 
Meget idyllisk. Efter en anden 
lang strabadserende tur over 
åbent vand fandt vi os selv i 
en fantastisk lille vig på den 
anden side af grænsen til 
Norge. Og på endnu en anden 
lidt roligere tur ved Hestbæk 
måtte Ellen som styrmand ud 
og forsigtigt trække båden 
gennem et lille lavvandet løb, 
også kaldet en bæk! Da nåede 
vi bunden.  
Personligt ville vi have takket nej tak til at deltage i turen, hvis vi på forhånd havde set en 
video af, hvad vi ville blive udsat for af høje bølger og intens trafik, men godt vi ikke 
gjorde det! 
Der var også stille og rolige og meget smukke roture ud og ind mellem alle øerne, hvor vi 
havde det hele for os selv. Vi var tæt på fuglelivet, og hver dag hilste vi på en flok gæs, 
der stod og ventede på os. Fine gamle træhuse, mange af dem svenskrøde, gemte sig i 
små bugter og spejlede sig i vandet, kun tilgængelige med båd. Nøgne klippeøer, fine små 
sandstrande, klart vand med udsigt til undersøiske grønne landskaber eller mørkt vand, 
der varslede store dybder.  

Efter et par 
dage stod det 
klart, at 
Secher tog 
mere vand 
ind end godt 
var, og den 
måtte til sidst hales op på stranden og vendes.  
Mændene vurderede, diskuterede og 

overvejede, hvor skaden var opstået og dens omfang, og kvinderne klippede Gaffatape i 
passende længder, som Carl-Johan med stor fingerfærdighed placerede præcist. Efter 
endnu en reparation dagen efter var Secher tæt.  
Uvist af hvilken grund var vi kommet af sted med kun én bådshage, hvilket generede Ria 
særdeles meget. Ved den sidste reparation var bådshagen kommet i den forkerte båd, og 
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man kunne da se en lille rød nisse, der let foroverbøjet løb hen til båden med bådshagen, 
snuppede den og løb tilbage til sin egen båd. 
En god tur med mange hyggelige stunder, og det meste af 
tiden var der enighed om slagets gang. Dog kunne 
diskussioner om, hvorvidt man skulle den ene eller den 
anden vej rundt om et skær eller en ø, nemt opstå, men 
Fessor lod sig nemt overtale, når man sagde, at båden 
havde godt af at ro den vej, alle andre var enige om. Heller 
ikke alle var enige med Fessor, når han havde fundet den 
mest fantastiske lille strand til indtagelse af madpakkerne, 
men stor tilfredshed, når vi så endelig fik bådene bugseret 
ind og lagt på fendere. Dette sagt med et stort smil, da det 
altid endte med latter og god stemning i bådene 
efterfølgende.    
Efter 7 dages roning og 190 km (Burde ganges med 1,2!) 
var første del af turen slut. Carl-Johan og Ria og Leif og Ellen kørte tilbage, mens Lars, 
Thea, Anna og Birgitte tog hul på endnu en uge sammen med Karen og Fessor. 
Leif og Ellen 
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Første langtur som kanin 
Nu hvor sommeren er forbi og det er begyndt 
at rive og ruske er det skønt at tænke tilbage 
på en fantastisk sommer og mange gode timer 
på fjorden.  
Min første langtur som ny roer i år var sammen 
med Inger, hvor vi en meget varm julimorgen 
stak ud fra Horsens og tog turen rundt om 
Hjarnø. Med masser af vand i båden, 
madpakker, høj, bagende sol og næsten 
havblik, kunne det ikke blive meget bedre.  
På turen havde vi en gæsteroer med – Rikke – 
fra Aarhus. Det var hyggeligt at få lidt snak 
med en roer ”ude fra” og høre om forholdene i 
andre klubber (og kommandoerne!;).  
Nu kan det kun gå for langsomt med at blive 
sommer igen.  
Til roning klar!!!! 
Annemette 
 
 
Båddåb 
I forbindelse med Horsens Roklubs fødselsdag den 
16.6., døbte naturvejleder, Torke Østergaard klubbens 
nye dobbeltcoastal: Havørnen. 
 

 
Det var før det gode vejr kom J 
Ria Hessler 
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Motionsturneringen 
Kommentarer til vores deltagelse i Motionsturneringen skal igen i år have en lille plads her 
i Bundproppen: 
Vejret har i den grad været ro-vejr, hvilket ses SÅ tydeligt på det samlede km-tal for 
sæsonen. 
Det betyder naturligvis, vores gennemsnitskilometertal ligger betydeligt højere end sidste 
år, så forventningerne har også været høje til placering i Motionsturneringen. Her skal det 
så bemærkes, at vejret jo ikke kun var godt i Horsens, men landsdækkende!!!! 
Alligevel nåede vi i august måned helt op på en 3.plads i den flotteste klasse – 
Supermotionsligaen – med et gennemsnit på 486,86 km roet pr roer i Horsens Roklub!!!! 
Så satte andre roklubber lige tempoet og distancerne op, så vi måtte – i skrivende stund – 
se os ”forvist” til 6.pladsen, men jeg synes, vi kan være stolte: en 6.plads i bedste klasse - 
på landsplan!!!- Det er da godt gået!!! 
Gitte (rapportør til Motionsturneringen) 
 
NB: Jeg kan være kommet til at bruge et af dine billeder uden at spørge i en af mine 
indberetninger, men håber, du bærer over med mig; det var jo fordi, det var et godt 
billede J  
(se alle artikler + billeder på www.roinfo.dk/motionsturneringen/stillingen) 
 
 

Loppemarked 
Vi afholder vores traditionsrige og meget populære loppemarked lørdag den 7. april 2019.  
 
Til loppemarkedet i år havde vi et overskud 
på ca. kr. 50.000. Vildt flot! Det kan 
selvfølgelig kun lade sig gøre, når vi har 
mange gode lopper og fantastiske 
hjælpere.  
Lørdag den 3. november er der arbejdsdag. 
Da bliver bådhallen omdannet til lager for 
lopper og du kan aflevere dine, din families, 
venners, naboers og kollegaers lopper i 
bådhallen. Kig efter skiltene og sæt dine 
ting, hvor det passer bedst.  
Kan du ikke komme ind i bådhallen kan du kontakte Karen tlf. 4017 4134. 
Loppemarkedet bliver oprettet på rokort med tilmelding. 
Mange hilsner fra Karen 
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Tolo Grækenland Maj 2018 
Vejret 
er som en god dansk sommer 23-28 °C og sol fra en forholdsvis skyfri himmel. Vinden er 
ofte svag morgen og aften, men oftest kommer der en sydlig søbrise fra kl. 14 og frem til 
kl. 19. Det kan være ret kraftigt, så det ikke er muligt at ro. Det er dog ikke altid, og heller 
ikke altid på samme tid. 
 
Vandet 
er blåt, og mellem øerne er der meget dybt, sådan 3-500m. Måske derfor er bølgerne i 
området noget rod. De er meget ustadige, og minder til tider om molebølger. Men det gør 
ingen særlig forskel om man ligger tæt ved en stejl kyst eller ej. De er der, og nogle 
gange er de der ikke. Så man må holde godt øje med dem.  
Da der er så dybt kan de godt få noget størrelse, uden at knække. Men vi roede ikke i 
meget med mere end 6m/s. så hvordan de opfører sig når det blæser ved jeg ikke.  
 
Kysten 
og øerne er ufrugtbare bjerge og sten skrænter. Det veksler mellem 40-50 m lodrette 
klippevægge, til stejle skrænter op fra havet. Derfor kan man ikke søge land hvor som 
helst. Men på de fleste ruter ud fra Tolo er der strande hvor man kan gå sikkert på land 
indenfor hver 3-5 km. Så man behøver ikke frygte at forlise, hvis man opfører sig lidt 
fornuftigt.  
Strandene er ofte med sten, men der er også nogle fine sandstrande imellem. Næsten al 
landgang foregår fra stranden, der er ikke broer at lægge til. Det er ret uproblematisk, 
men vadesko er en god sikkerhedsforanstaltning, fordi der er en del søpindsvin. Det er 
små sorte banditter med 3cm lange tynde pigge. De knækker af i foden når man træder 
på dem. Så det er en dårlig ide at gøre det. 
 
Øerne  
der ligger indenfor en dagsturs afstand er Kirkeøen, Romvi, og Fugleøen. Romvi er græsk, 
men det andet er noget roturisterne har fundet på. � Romvi og Kirkeøen ligger lige ud for 



Side 27 af 32 
 

Tolo. Der kan laves ture på 5-7 km rundt om dem. Romvi er v-formet, og inde i v-et er en 
godt beskyttet stenstrand. Kirkeøen har en kirke, men er ikke mere end ca. 2-300 m i 
diameter. En tur rundt om dem, er fint til en aften hvor vinden har lagt sig, eller en tidlig 
morgen før resten af selskabet vågner. 
Fugleøen ligger ca. 20 km nede af kysten, 2-3 km ude i havet. Fra kysten er der ca. 10 km 
rundt. En meget flot ø, med mange lodrette klippevægge direkte ned i havet. Der bor 
åbenbart fugle der, men der var ikke ret mange hjemme, da vi kom forbi. 
 
Bådene 
ligger for svaj ved hotellet. De trækkes ind med et tov, så man kun får lidt våde ben, når 
man skal rigge til og af. Redningsveste, årer osv. Ligger i en garage ca. 150m fra hvor 
bådene er.  
Bådene er 2-åres med styrmand. De er i glasfiber med lasteluer, også i sidderummet. De 
er lidt bredere og tungere end vi er vant til, men de går fint nok i vandet, men ca. 1 km/t 
mindre end de inriggere vi har.  
Bådenes stand er udmærket, men da de bliver brugt rigtig meget, er der selvfølgelig små 
mangler hist og her. Men ikke mere end at det er til at leve med. Vi var måske heldige at 
Allan fra Ålborg havde været der i 14 dage før vi ankom. Han gjorde en del for at holde 
udstyret i god stand. 
 
Hotellet 
hedder Romvi, og ligger med overdækket terrasse direkte ned til stranden. Der er også 
servering på stranden.  
Stranden vender imod sydøst, så tidligt på aftenen forsvinder solen fra stranden. Vi var 
heldige at få et værelse med udsigt ud over vandet, men man kan risikere at blive 
indkvarteret i 2. række. Men der er stadig kun 100m til vandet.  
Værelserne er ikke høj standard, men pæne og velfungerende. Ud imod stranden er der 
altan på alle værelser.  
Vi var på halvpension. Det må siges at være ren luksus roferie, at kunne stå op til et godt 
morgenbord, og slutte af med fælles spisning med de andre roere.  
Maden var fadservering, uden at være prangende. Der var nok til at dækken en god sult, 
og det smagte godt.  
Kun frokost måtte vi selv sørge for. Men da vi ofte var hjemme fra roning kl. 14, kunne vi 
spise på hotellet, eller i byen. Men på længere ture havde vi lidt proviant med, eller fandt 
et sted at spise.  
Vi var der i starten af sæsonen, så ikke alle steder var åbne, men det blev ikke et 
problem.  
Hotellets personale fik os til at føle os velkommen, og det lykkedes dem ofte at bringe smil 
og latter frem hos os gæster. 
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Hvorfor 
skal man rejse til Grækenland og ro?? Fordi det er sjovt at ro i fuldstændig nye 
omgivelser. 
Hvis man vil afsted, så skal man planlægge i god tid. Der er næsten fuldt booket et år 
frem.  
Til gengæld er det ikke helt billigt. Regn med 5-7.000 for en uge.  
Svend Hougaard  
Senior Rowing Specialist 
 
 

Forskellige kulturer 
Ved en madpakketur i Flensborg fjord den 9. september gjorde jeg mig visse iagttagelser. 
Der var mange deltagere fra en række af roklubber, og hvor vi fra Horsens roklub deltog 
med 12 roere. 

Mandskaberne i bådene var blandede 
med deltagere fra de forskellige 
klubber. 
På den måde bliver forskellighederne i 
de enkelte klubber synliggjort. 
Leif og jeg roede i samme båd med 
roere fra andre klubber.  
Vi kunne konstatere, at vi i Horsens 
gør meget ud af rosikkerheden i 
forbindelse med skifter. 
Det er ikke nødvendigvis helt samme 
holdning i alle andre klubber.  

At bevæge sig gennem en 4-åres båd fra etter-pladsen til styrmandspladsen indeholder en 
vis risiko for ubalance hos roeren, der går gennem båden. 
I en anden klub fjernede man risikoen ved, i den ene hånd at holde en vandflaske eller en 
banan, og med den anden hånd let at berøre det yderste af åreskafterne. 

 
At de øvrige udenbys roere 
samtidig sad med hænderne let i 
skødet skabte åbenbart en god 
balance i båden, for ingen faldt i 
vandet.  
Ikke noget med at holde godt fat i 
rælingen, foran sædet og ved de 
siddende roere, som Leif og jeg 
gjorde.  
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Med så mange forskellige roere, så er der også store forskelle i selve rotagene. Langt de 
fleste havde rotag, som vi oplever i Horsens. 

Dog oplevede vi det mest neutrale 
rotag, vi nogensinde har set fra en aktiv 
roer.  
Under roning blev åren sænket ned i 
vandet, og omgående blev den løftet op 
igen, uden overhovedet at have forvoldt 
skade på vandet.  
Det bevirkede, at resten af mandskabet i 
båden måtte arbejde det mere for, at 
der overhovedet var fremdrift på den 25 
km lange tur.  
Heldigvis var der fire roere og en 

styrmand i båden. Havde det været en båd med to roere og en styrmand, var vi aldrig 
kommet hjem. 

 
Nu kender jeg ikke til 
karakterstyrken hos alle roere fra 
de enkelte klubber, men kunne 
konstatere en overraskende svag 
karakter hos enkelte af vores egne 
roere.  
Her gjaldt det ikke roning, men ved 
indkøb i et grænsesupermarked.  
Problemet var, at alt for mange 
varer havde en pris, som var 
markant lavere, end hjemme i 
Horsens. 
Heldigvis kunne der ved total ompakning i bilens bagagerum være plads til det hele, og 
også alle vores poser og tasker med rotøj m.m. 
Niels Kristian Skou 
Fotograf: Helle Lundme 
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Onsdagskaffeturene 
- er de sidste år blevet en fast aktivitet med temmelig stor tilslutning. Konceptet er: 
- der indkøbes skagenslapper til alle (hvis ikke andet bemærkes!) 
- nogle morgenfriske roere hjælper Karen med kaffebrygning, rundstykkesmøring (med 
ost!!) og kurvepakning! 
- klokken 9.00 er der afgang og der roes 6-7 km ud til et passende sted, hvor vinden ikke 
fører kaffedrikkerne for langt bort fra Horsens, mens dagens højdepunkt (kaffe + 
rundstykker) fortæres, iblandet megen snak, nogle gange temmelig højrøstet – især hvis 
den gule marmelade ikke hurtigt kommer rundt til ”brugerne”! 
- samme tur tilbage, evt. med et smut i åen eller havnen. 
 
Det kunne overvejes, om adgangskrav til deltagere skulle skærpes, da det efterhånden 
har vist sig at være temmelig krævende at slippe helskindet fra nogle af disse ture. 

”Hvorfor??”, vil en del udenforstående spørge. 
Forslag til krav, nævnes her i flæng: 
- at ro uden bundpropper (i hvert fald et stykke vej!) 
- at være parat til ombytning af årer /hvis båden er rigget med de forkerte eller en båd ”er 
kommet til” at ro ud med en anden båds årer 
- at kunne drikke kaffe uden krus (som står i klubben!) 
- at lave forhindringsløb på broen (med stor risiko for fald samme sted!) 
- speedomskiftning af både fra f.eks. en 4-årers til 2 toårers pga. 
uoverskueligt/uregistrerbart deltagerantal 
- husk en klapsammenrugbrød, da antallet af rundstykker ikke altid stemmer overens med 
deltagerantallet  
- tag evt. selv gul marmelade med, da det er svært at huske at få i kurven! 
- vær indstillet på roning på løse eller fastlåste sæder 
 
Vi er mange garvede, som stadig konfronteres med og overraskes af disse krav gang på 
gang – DERFOR ELSKER VI DE TURE!!!!  
Gitte 
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Sælsomme oplevelser på fjorden 
Ikke alle sælsomme oplevelser på 
fjorden indbefatter sæler. Den 29.9., 
medens nogle af de andre var på 
løvfaldstur på Mariager fjord, roede 
Annemette, Gitte og jeg en tur til 
Alrømolen. På vej hjem, så vi noget, 
vi måtte kigge nærmere på. Vi satte 
tempoet op og indhentede en 
campingvogn på en motoriseret 
tømmerflåde med en sejlbåd på slæb 
på vej ind i havnen. Efter sigende 
har den ligget i Haldrup Grosshafen i 
løbet af sommeren. Gitte fangede 
ekvipagen fra styrmandssædet. 
Ria Hessler 
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Fra onsdagskaffetur 17. Oktober / foto: Tina Torp 
 

 


