Årsberetning 2019
A. BESTYRELSENS BERETNING
v. Formand Reiner Modest.

Årets hjul
Efter GF 2019 gik bestyrelsen i gang med årets mangesidede opgaver:
➢ LTK Idrætspris med fejring af vores dygtige kaproere.
➢ Vinter, indendørs træning og udendørs sæsons gøremål. For nogen deltagelse i Vinter 8GP, hvor
vi igen vandt 35+ mix otter, samt 60+ Herre otter og Junior 14 Åben otter med Ro Team
Kongens Lyngby hold. For en del af vores Master samt kaproere desuden deltagelse i vinterens
Indendørs Regattaer.
➢ Vinsmagning, Sangaften og Grønlandsforedrag i LDR trækker mange medlemmer fra begge
klubber
➢ Milde vintre gav og giver udover inde træning også mange blod på tanden ude på vandet med
dejlige motions- og træningsture, beskrevet andet sted i Årsberetning 2019.
➢ Ombygning af bådhal til sommertid og neddrosling af beholdning af ergometre.
➢ Forårsrengøring og gøren klar til sæsonstart med faste stab af ældre medlemmer iblandet få
unge.
➢ Standerhejsning og over til sæsonåbning på vandet for alvor. Mange var mødt op denne søndag
og med efterfølgende kaffe, kage, vand og pilsnere blev der hygget. Som altid orkestreret af
GLR. Første uge var sørme koldt med kun ca 2 graders varme hen under aften.
➢ Vores bedste kaproere i træningslejr i Bohijn Slovenien. Junior roerne hjemme og
påsketræningslejr i Hadsund. Efterfølgende deltagelse i årets første regatta – Odense Langstræk
med flotte og fine resultater til vores roere.
➢ Mølleå tur gennemførtes as usual med over bæringer, hygge og samvær, frokost undervejs med
enkelte drøbeldasker betvingere. Nogle roende, nogle gående og andre på cykel. Endeligt
ankomst Taarbæk, hvor vi sammen med LDR afviklede Taarbæk standerhejsning.

➢ Sammen med LDR havde vi lørdag med ”Kom og prøv roning”. Kbh. Kreds havde købt plads
på busser i København og vi fik besøg af lille skare denne dag i LDR. Vejret var absolut ikke
det bedste og afholdt med sikkerhed en del fra at møde op. Koldt, blæsende og regn
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➢ Roskole, der gav os nyt kuld – se beretning andet sted!
➢ LTK Forårsfestival på Lyngby Stadion, hvor vi står med 4 romaskiner og afvikler 4000 meter
Skole OL-konkurrence. 2019 havde vi 9 klasser, der alle udover deltagelse på dagen blev
inviteret til at prøve roning på vandet.
➢ Cph Regatta med deltagelse af unge, senior og masters roere. Igen flotte lovende resultater.
➢ Outriggerkursus for alle, der ønsker at prøve kræfter med dette materiel. Keld Kyllesbech stadig
inspirator omkring dette.
➢ EM i Luzern med L*R roer deltagelse (Alexander i LM2X), der blev nr. 6 i A finale.
➢ Ratzeburg og Hamborg Int. Med U23 og U19 L*R roere, samt KCKL, her fik roere udtaget til
U23 VM i LM1X og M2X.
➢ WCII i Poznan med 6th. plads til Alexander i LM2X ud af 21 hold til start.
➢ Så blev det 90-års fødselsdag – se andet sted i beretning.
➢ Sommer Roskole over de 2 første uger af skoleferien og sidste uge med deltagelse af i alt 38
unge. Alle får for deltager gebyr på kr. 500 medlemskab indtil 30. september. Erfaring er at
dette giver vores trænere mulighed for at arbejde bedre og længere med at gøre dem til en del af
klubben
➢ U23 VM Sarasota USA her får vi 9nd. Plads i LM1X og 8nd. Plads i M2X
➢ Årgangsmesterskaber igen med flotte resultater af vores junior roere.
➢ Senior VM-deltagelse med 2 hold (LM2X og LM4X) giver ikke OL udtagelse for LM2X ,
der ender på skuffende 17nd. Plads. LM4X opnår igen flot 4rd. Plads i A finale
På denne båd
havde vi hele sæsonen ribbens-skader og derfor kom de først til start til VM.
➢ Danmarks Mesterskaber uden vi vinder DM, men får flotte 2nd. Pladser i M2X og 4+ inrigger
➢ Taarbæk nedlukning og hjemtransport af både gør vi nu selv med hjælp af LDR og L*R hænder.
Formand med Albatros-drengene står for bådtrans. Jens J koordinerer nødvendige hænder.
➢ Klubkaproning og standerstrygning lørdag, hvor vi går til Vintertid om natten.
➢ Kylle og Albatros-drengene sammen med andre medlemmer bygger igen træningsrum til
vintertræning. Tager nu bare 1 aften.
➢ Vintertræning med opdeling af tider, muligheder og flere holds deltagelse i Vinter 8GP
turnering.
➢ GLR-generalforsamling med gule ærter og fælles hygge og altid onsdag aften i november.
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➢ SM i Indendørs roning med deltagelse af få Masters og Junior roere, der kommer hjem med
sejre.
➢ Euro Slide Open i Gladsaxe Sportshal har per tradition deltagelse af vores allerbedste roere,
samt Master og Motions roere. Sejre igen
➢ Julefrokost tid starter og gennemføres af vores mange forskellige grupper i klubben.

➢ Juleroning stadig med deltagelse af vores ældre roere.
➢ Året slutter per tradition med træning (inde eller ude) boblevand og kransekage

➢ DM Indendørs opnår vores roere igen DM Medaljer og flotte præstationer. Christian Hagemann
udtages på den baggrund til VM i Paris 7-8. februar

Gennemførte projekter
Vi har igennem længere tid haft fokus på mange projekter, hvoraf nogle er gennemført og andre
stadig igangværende:
Udskiftning af overdækning af bestående terrasse gennemført inklusive overdækning af udhæng
ud til grønne område foran nabo Fiskeklub.
Udskiftning til 10 nye bådvogne igennem fordelagtigt indkøb og finansiering igennem salg af
kaproningsmateriel gennemført.
Udbedring af glat bro ved ud- og indgang igennem indkøb af ståltrådsnet, der straks med hjælp af
GLR-hænder blev pålagt.
Udskiftning af glas og porcelæn i køkken i forbindelse med jubilæum (betalt af GLR).
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Indkøb af og påføring af AntiSkrid i begge bade og omklædningsrum. Vi har også indkøbt
AntiSkrid, som bare venter på et par frivillige hænder til rensning af baderum og påføring, så alle
kan færdes trygt i våde baderum.
Udskiftning af stoleflet på eksisterende stole fra 1970 er nu næsten afsluttet og senest ved hjælp af
tilskud fra LTK/Allan til GLR, der har stået for projekt igennem årene. GLR kan igen ikke takkes
nok for initiativ og finansiering af 2/3 af projektet. Der er solgt renovering af stole til medlemmer,
hvor køber for kr. 500 kan få egen navneplade bag på stol (e). GLR har stadig stole til salg –
henvendelse til husforvalter Ib Dolfes Larsen.

Udskiftning af Flagstang (store og lille): Den store blev udskiftet sidste vinter. Lille flagstang er
nu leveret og skal bare opstilles og fastgøres. Alt finansieret ved gave fra GLR.

Træningsrum: Løbende udskiftning af ergometre sker hvert år. Vægte og vægtstænger, samt
diverse småredskaber til special-træning indkøbt. Dette sidste betalt af klubben.

Igangværende projekter
Forplads/rampe/broprojekt udarbejdet af gruppen omkring Kaj (RENOVERING AF FORPLADS VED
LYNGBY ROKLUB af oktober 2018) er sammen med ønske om Træningsrum på 1st. Sal afleveret
til LTK Kommune november 2018. Begge senest sendt til tælling i meddelelse her januar 2020 og
ingen penge til dette. MEN! Der arbejdes stadig ihærdigt af Kaj gruppen og senest foreligger om
end ikke positivt tilsagn, men dog tilsagn om stadig at være med i LTK projekt om renovering af
broer mm omkring Havnehytten, anløbsbroer for Bådfarten osv. Hertil afsat 12,1 million i årene
2020-2023.
Projekt ”Lugt af lort” i dameomklædning, indgang og træningsrum, samt indimellem hele
klubben, nærmer sig måske løsning efter mange lange år, hvor vi gentagne gange har bragt det på
bane 3- 4 gange om året, idet det start januar er konstateret, at alle kloakrør fra klub til
hovedledning på bådplads er faldet sammen. Gulv dameomklædning og træningsrum skal
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sandsynligvis graves op og dermed kommer vi til at dele omklædningsrum i periode. Nærmere
besked til alle medlemmer, når vi ved mere.
Mere: Møde med Henrik Bo LTK tirsdag 4. februar omkring planer for kloak udbedring – Jens J og
formand deltager.
Projekt fjernelse af træer, der ødelægger tag og bygning: Allan J LTK har meddelt, at vi (dvs.
LTK Kommune) nu har tilladelse til at fjerne 3 træer foran veranda – terrasse og kæmpe træ i
gården. På tide og dejligt at finde denne hjælp fra Allan og hans medarbejdere
Kig på vores
katamaraner og alt andet rundt disse. Det er bare helt umuligt at holde rent.
Projekt Bygning her udarbejdes pt plan for oprettelse af fejler og mangler. Jens J og Ib (Dolfes)
har god kontakt til rette LTK-person Henrik Bo. Og nu sker der heldigvis noget vi har tro på
Projekt Vedligehold af klubben ude og inde er en løbende proces. Dels styres dette af
Husforvalter Ib Dolfes Larsen, samt Materielforvalter Jens Johansen, men formanden må
indimellem tage sin tørn og møder. Fast har vi tilskud til selvforvaltning, der betaler en del af
omkostninger ved rengøring, samt rengøringsmidler mm. Men også alt andet i dagligdagen kræver
opmærksomhed lige fra lys, varme, rotter, utætte tage og vinduer.
Projekt om bådlifte for 9 inriggere igangværende. LTK v/Allan J ansøgt om tilskud fra
Idrætsfonden. Snarligt ansøges andre Fonde om samme. Vi har indhentet tilbud og kender beløb for
indkøb af lifte. Realistisk tror bestyrelsen på dette kan anskaffes i indeværende år – inkl. Levering
og opstilling. Udover formål med at undgå løfteskader på medlemmer ved ud og ind bæring af
inriggere har vi også den tanke, at kunne bibeholde træningsrum i bådehallen hele året.
Krista & Viggo Petersens Fond har tildelt Lyngby Roklub kr. 230.000 til anskaffelse af ny 4X
dobbeltfirer. Båden bestilt og vi får snarligt info om leveringstidspunkt.

Projekt Grøn Katamaran med elmotor og solceller på tag over veranda status: Grundet at roning
ikke bare i Danmark, men også Internationalt, praler af at være en grøn idræt, har vi hele 2019
været i gang med dette projekt. Katamaran bestilt og
leveret oktober. Elmotor leveret og batteri for samme på
vej hjem i skrivende stund. Glæden ved grøn energi og
ingen støj for omgivelser burde kunne udløse ikke bare
smil, men også tilskud til investering. Årlig vil vi
fremover spare kr. 8-10.000 i benzin udgifter. Grøn
gruppe arbejder med finansiering af hele projektet.
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90-års fødselsdag
Lyngby Roklub fejrede i 2019 sin 90-års Jubilæum fødselsdag med stor flot fest for alle.
Kæmpe forarbejde af arbejdsgruppe bestående af ældre og unge medlemmer af klubben. Gruppen
bestod af: Flemming, Stine, Ib (Dolfes), Jens og Reiner, samt i sidste ende Torben (Frede), der gav
tilsagn om toastmaster funktion, samt involvering i de sidste forberedende detaljer.

Fra første indledende møde i gruppen var der enighed om, at dagen skulle være for alle medlemmer
og prismæssigt muligt for alle.
Reception en nødvendighed og derfor blev dagen med reception og fest efterfølgende afviklet ikke
på selve dagen tirsdag 2. juli, men lørdag 29. juni i dejlig solskin. Udover klubbens egne
medlemmer fik vi også gæster fra nær og fjern. Borgmester Sofia Osmani beærede klubben med sin
tilstedeværelse. FIL var til stede. Henning Bay formand DFfR var forbi. Michael Kassov formand
Kbh. Kredsen. Formænd for andre Københavnske klubber deltog heraf Hanne Brusch Lyngby
Dameroklub, Niels Holmquist KR, samt bestyrelsesmedlemmer fra Kbh. Regattaforening.
Bestyrelsen havde sammen med festudvalg besluttet, at uddeling af vores normale æresbevisninger
blev henlagt til denne dag. Derudover har vi altid på klubbens fødselsdag æret 25, 40, 50, 60 og nu
70 års medlemskaber.
25 år:

Niels Laulund Henriksen VM Guld 1994, VM Sølv 1995 & OL Guld 1996

40 år:

John Knudsen, tidligere formand og mangeårig kasserer, samt glødende Masters roer med
mange sejre hvert år!

40 år:

Leo Borglund mange års motionist og med i GLR’s bestyrelser

50 år:

Willy Poulsen OL 1972 nr 5 og med i guldalder fra 1969 til 1978

60 år:

Rene Thygesen, forhenværende kaproer, senere træner i Lyngby Dameroklub og L*R

60 år:

Ib ”Dolfes” Larsen – mangeårig formand for GLR. OL 1968 Bronze og EM 1969 Bronze

DITTERS Kammeratskabspokal: Asger Lenzing

Bådedåb
Toer med styrmand – Døber Dan Sejr
Single sculler – Døber Peter Holmquist

Projekt LDR/L*R
Vi har samarbejde omkring de unge eller sagt ligeud: Fælles ungdomsafdeling!
Da LDR pludselig uventet sidste eftersommer ikke kunne bruge deres klub og bådehal var det mere
Årsberetning 2019 (Ver 6).docx

6

end naturligt at byde dem alle velkommen sammen med os i L*R. Fælles fandt vi hurtigt fodslag, så
alle efterfølgende kunne både træne og ro.
Til følge fik vi mange fælles arrangementer til glæde og gavn for begge klubbers medlemmer
(julefrokoster, cocktail-party, vinsmagning, sangaften, foredrag - Grønlandsaften og meget mere).
Vi fik også LTK Idrætsleder pris og kr. 10.000 dejlige penge , der blev brugt til 90 års festen.
Samarbejdet vil vi gerne fortsætte og udbygge på alle fronter. Derfor har de 2 bestyrelser aftalt at
mødes i februar for at koordinere og uddybe omkring fælles årshjul. Vi er helt sikre på dette vil
være til gavn for alle i begge klubber.

Planer for 2020
Udover allerede beskrevne igangværende projekter og dermed planer for kommende sæson er det
vigtigt vi for alvor evner og rammer de unge på deres egne præmisser. Vi har Plaskere, Unge
kaproere, Kaproere, men mangler sandsynligvis bare at favne Ungdomsroning i bred forstand med
tilbud om ture nær og fjern. Mulighed for e-sport i klubbens lokaler har flere gange været på
bestyrelsesmøder i 2019. Og vi undersøger (har undersøgt) at få fibernet ned til klubben. Vores
kobberforbindelse i dag kan slet ikke bruges til dette.
Vores ergometer park byder allerede muligheder for e-sport. Dels er alle udstyret med PM5
monitors, hvori der er muligheder for spil. Dels kan de til enhver tid bruges til afvikling af
konkurrencer på alle niveauer imellem roklubber rundt i landet, men også roklubber ude i den store
verden. Kræver bare lidt mere stabilt internet.
Vi har derfor bedt Allan LTK om at undersøge mulighederne for at få fibernet ned til klubberne.
Træningsrum hele året er ikke bare drøm, men vil blive realiseret, når vi har fået penge til og leveret
nye Bådshejs system. Arbejdes der hurtigt i Bådhejs udvalg ((mangler at blive nedsat, (formand og
materielforvalter Jens fødte medlemmer) Kaj med flere er hermed inviteret med om bord til
udformning af ansøgninger)) kan vi nå det i løbet af året. Vi har tilbud og kender klubber rundt om,
hvor der findes bådshejssystemer, der bruges med stor glæde af deres medlemmer hver dag
Træningsrum hele året giver ydermere den fordel, at ældre, der ikke længere opfylder DFfR og L*R
krav til roning på vandet (svømmefærdigheder), kan fortsætte med træning og samvær i klubben.
Fællesskabet, samværet og samhørigheden er vigtige parametre.
Vi - bestyrelsen – tænker, der kan være brug for ældre trænere. Rammerne er der og det kræver bare
lidt initiativ for at komme i gang.
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Motions træning både på vand og inde skal udbygges med flere tilbud. Mere aktivitet skaber mere
liv og mere glæde for alle nuværende, men i høj grad kommende medlemmer. Asger har fat i den
rigtige ende, vi skal bare være mere udfarende omkring bestående tilbud.
Masters roere har vi, men kan sagtens være flere. Materiel mangler vi ikke til denne gruppe. Dels er
disse roere i stand til selv at skaffe både, dels kommer der hele tiden godt materiel fra
kaproningsafdelingen.
Kaproningsafdelingen er klubbens dna. Vi er født på baggrund af en drøm om at kunne dyrke
kaproning i vores skønne omgivelser. Ditters drøm, da han i slut nittenhundred tyverne kom til
Lyngby, og det han så af muligheder, lever og er der stadig. Når vi ser på medlemmer, der har været
i L*R 40-50-60-70 år, ser vi rigtig mange, der har roet kaproning! Det vil også være blandt dem vi
kan finde inspiratorer til drømmen om flere aktive ældre, motionister og unge.
Kaproere, der altid er i klubben og træner op til to gange per dag, skaber ikke bare liv, men også
mulighederne for omgivelsernes opmærksomhed.
Vi har Kraftcenter Kongens Lyngby også i 2020. Om vi fortsætter dette i 2021 og årene frem,
beslutter vi i løbet af sommer og efterår. Vi er ikke tilfredse med udvikling i måden penge bliver
tildelt og slet ikke tilfredse med styringen af elitekaproning i DFfR og Danmarks Rocenter.
Skal vi være flere, må vi nødvendigvis gøre opmærksom på os selv. Lokalaviser skal fodres med
historier om alt det, der foregår i klubben.
Facebook er unik salgs bod og ved ganske lidt forståelse af, hvordan det kan bruges, vil alle
hurtigere kunne fortælle historier, der måske kan være interessante for vores omgivelser.
Jens J var til møde arrangeret af FIL (Fælles Idrætsklubber Lyngby) og LTK Kommune.
Formanden forhindret af andet møde. Jens kom hjem med inspiration dels omkring brug af
Facebook og e-sport. Vi (bestyrelsen) indbyder i løbet af foråret til lille kursus i brug af Facebook.
E-sport tiltag, når vi kender muligheder for fibernet til klubben.
Klubbens øverste myndighed, årlige generalforsamling og dennes beslutninger, vil altid blive
respekteret af valgte og siddende bestyrelse!
Men forslag, der forhindrer udsyn, begrænser vores fælles muligheder og eller for nogen
(kassererne) giver unødigt mere frivilligt arbejde, vil aldrig være velkomne.
Vi, med alle de fordele og ulemper dette giver os, bor fuldstændig frit i klubbens lokaler. Vi skal
ikke skaffe penge til vand, varme, vedligehold og alle de mange ressourcekrævende opgaver andre
klubber med selveje af bygninger har.
Vores forpligtigelse er til gengæld at tilbyde sunde og måske usunde (fester ) aktiviteter for alle
medlemmer. Det er det der er Lyngby-Taarbæk Kommunes grundlæggende drøm (Lyngby
ordningen) ved som de første i Danmark, at betale for fri tilgang til idrætsfaciliteter.
På den måde kommer vi videre. Alle skal være her og alle skal respektere, at alle er her. Dette
uanset køn, alder, indtægt, uddannelse, farve og alt andet.
Ingen er ens og hver især er og skal være hver sin egen!
Men selvfølgelig også erkende rammerne for fællesskabet!
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Medlemstallet
Medlemstallet lå i 2019 ret stabilt i forhold til de seneste år. Juli-august viser som sædvanlig en
midlertidig stigning på ca. 30 skoleelever, som deltager i den særlige ”sommer-roskole”.
Medlemstal
Aldersgrupper
Januar 2019
Januar 2020

Fælles med LDR
0-18 år
22
20

LR voksne (inkl. ca. 26 passive)
19-62
63+
78
82
82
82

I alt
Alle aldre
182
184

Aldersfordeling januar 2019
0-18 år

19-62

63+

12%

45%

43%

Variation i medlemstal i løbet af 2019
250

200

150
0-18 År
19-62 År

100

63+
Total

50

0

Medlemstal variation gennem 2019.
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B. DE YNGSTE UNGDOMSROERE - PLASKERNE
Koordinator: Mikkel Justiniano, Ungdomstræner
”Plaskerne”, som er holdnavnet for de yngste ungdomsroere, er en gruppe af 8-10 unge i alderen
11-15 år der træner tirsdag og torsdag kl. 16:30-18:30. I løbet af sommersæsonen trænes fra Lyngby
Dame Roklub om tirsdagen og fra Lyngby Roklub om torsdagen, hvor vi begiver os ud på Lyngby
Sø og kanalen i inriggere og outriggere.
Om vinteren er vi begge dage i Lyngby Dame Roklub, hvor vi fokuserer på træning i romaskiner,
samt cirkel- og core-træning, ligesom afdelingen deltager i 8’er grand prix under holdnavnet ”Ro
Team Kongens Lyngby”. Derudover afveksles enkelte gange med indendørs hockey, ligesom de
lysere eftermiddage i februar/marts byder på diverse udendørs boldlege og gå-/løbe-ture rundt om
Lyngby Sø.
I løbet af 2019 har ungdomsafdelingen deltaget i Kredskamp i Nordhavnen, hvor roklubberne
Skjold og Kvik var arrangører, samt på Lyngby Sø, hvor vores egen ungdomsafdeling var arrangør.

Edon-stafet til Kredskamp på Lyngby Sø

Det er på nuværende tidspunkt uvist om der vil blive arrangeret Kredskamp i 2020, men planen er
at deltage i fald dette bliver relevant. Derudover er planen også at nogle af ungdomsroerne vil
deltage i en evt. ungdomslandslejr til sommer, der ligeledes i skrivende stund ikke er fastsat. Nogle
af ungdomsroerne har netop deltaget på vintertræffet i Strib, hvor flere af klubbens ungdomstrænere
også har været medarrangører, hvilket var en stor succes i forhold til at danne venskaber på tværs af
klubbener i Danmark.
Selvom afdelingen ikke har været synlig til diverse regattaer i løbet af 2019, er det ligeledes planen
at de ungdomsroere der ønsker det, har mulighed for at stille op i regattaer i løbet af 2020.
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C. MOTION
Koordinator: Asger Lenzing, Motionschef
På Roseddel har i alt 105 motionsroere (det vil sige alle andre end Ungdom og Kaproere) i sæsonen
2019 registreret i alt 40.560 km roet på vand. I tabellen er vist detaljer for alle med mindst 5 ture på
vandet. Disse 90 ”aktive” motionsroere har registreret 40.280 km. Deres indsats spænder fra
5 ture/47 km til 113 ture/2207 km. Den flittigste - Søren – nåede i alt 123 ture i sæson 2019.
De 90 aktives tilhørsforhold og gruppernes aktivitetsniveau er vist i tabellen. Gruppe 1 - 4 ror i
inrigger. Hver aktiv tæller kun med i én gruppe, men tilhørsforholdet er hverken særligt formelt
eller fast, og mange ror i mere end én gruppe, som lyst og lejlighed kan byde sig. I praksis ses
skellet tydeligst mellem outriggergruppen og de 4 inriggergrupper. Enkelte outriggerroere finder
dog nu og da over i en inrigger, hvis der er for mange sekundmeter, eller hvis en god tur lokker.
Motionsroning 2019 - mindst 5 ture på vandet
Gruppe

Antal aktive

km i alt

Ture i alt

Tur/aktiv

km/tur

km/aktiv

1. Aftenroere

22

6.895

561

26

12,3

313,4

2. MaOFred

17

8.163

782

46

10,4

480,2

3. Motion+

16

9.718

597

37

16,3

607,4

4. Socialholdet

11

3.776

306

28

12,3

343,3

5. Outrigger

24

11.728

907

38

12,9

488,7

I alt

90

40.280

3.153

35

12,8

447,6

De 90 aktives ro-distance fordelt på grupper og intervaller er vist i søjlediagrammet nedenfor.
Motionsroning 2019 - mindst 5 ture på vandet
Aftenroere

MaOFred

Motion+

Socialholdet

Outrigger

17
16
15
14
13
12

Antal roere

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

099

km
10
019
9k
m
20
029
9k
m
30
039
9k
m
40
049
9k
m
50
059
9k
m
60
069
9k
m
70
079
9k
m
80
089
9k
m
90
099
9k
10
m
00
-1
09
9k
11
m
00
-1
19
9k
m
12
00
km
-

0

Roet distance
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Inriggergrupperne
Aftenroerne mødtes også i 2019 til klubroning mandag og onsdag sæsonen igennem. Aftenroerne
har typisk arbejde og/eller familie, som også skal passes, men i 2019 nåede de i alt 22 aktive
aftenroere trods det et gennemsnit på 26 ture og 313 km. I gruppen nåede 1 roer over 1000 km
(Lotte) og yderligere 3 roere nåede over 500 km. Lotte deltog i juni i DFfR-langtur fra Nakskov,
hvor hun blev blæst godt igennem men ellers havde en fin tur.

I kendt farvand med blandet motionshold

MaOFred og Motion+ er ”formiddagsroere” og udgør tilsammen den største og mest aktive
motionsgruppe. Det helt overvejende flertal er pensionister, men alle er velkomne - også aftenroere
med lyst til en ekstra rotur på en fridag. I 2019 nåede de i alt 33 aktive formiddagsroere et
gennemsnit på 42 ture og 542 km. Én roer nåede over 2000 km (Kaj), yderligere 3 nåede over 1000
km (Annette, Bjarne, Søren), og yderligere 10 over 500 km. I sidstnævnte gruppe finder man Bodil,
som fyldte 90 år og roede 645 km i 2019. Begrebet ældreroer giver ikke mening længere, og det er
hermed afskaffet!
Der er formiddagsroning på alle hverdage. Mandag mødes de to grupper samlet. Onsdag og fredag
er det MaOFred. Tirsdag og torsdag er det Motion+. Opdelingen afspejler forskelle i ønsker til
turens længde og behov for stop undervejs, men grænsen mellem grupperne er ikke streng. Nogle er
aktive i begge grupper, og om mandagen fordeler man sig efter behov, så bådholdene kan gå op.
Anne, Annette, Birgit og Karen deltog i maj i en Gefion-arrangeret ferielangtur fra Tolo,
Grækenland. Kaj deltog i juli i FISA’s World Rowing Tour i Finland, hvor omkring 40 deltagere fra
fire verdensdele roede i ”kirkebåde”. Margrethe, Bjarne og Kaj var i august på ferielangtur rundt i
Det sydfynske Øhav med start fra Rudkøbing Roklub i en udstationeret DFfR-båd.
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På ferielangtur. Bjarne ved Avernakø i dansk sommervejr den 6. august 2019

Motions- og Socialholdet er en fast sammentømret gruppe af oldboys, der ror hver tirsdag
eftermiddag og hver torsdag formiddag. I 2019 nåede i alt 11 aktive at ro i gennemsnit 28 ture og
343 km på vandet. I gruppen nåede 2 roere over 500 km (Dan og Jens). Holdet har tradition for en
årlig ferielangtur, der i 2019 udgik fra Vordingborg og blandt andet rundede Møn og Præstø. Turen
foregik i to 2ere, hvor besætningerne tilsammen repræsenterede mere end 250 års ro-erfaring.

Fra Motions- og Socialholdets ferielangtur. Jens og Hans ved Møns Klint den 4. august 2019
Årsberetning 2019 (Ver 6).docx

13

En række faste aktiviteter er forankret i inriggergruppen:
➢ Roskole blev igen i 2019 afholdt for nye inriggerroere. Der blev som planlagt i 2019 sat fastere
rammer om både roskole og det videre forløb frem mod frigivelse. Det gav os et godt hold af 13
nye roere, som vi er meget glade for at kunne byde velkommen i klubben. De 13 har i snit roet
24 ture og 272 km. Den mest ihærdige – Jan – nåede 500km, og yderligere 3 nåede over 400.
➢ Svømmeprøve & vesteprøve blev afholdt i både maj og oktober, så at vi også på det punkt kan
efterleve ”Roreglement for motionsroning i Inriggere”.
➢ Besøg i/fra andre klubber aftales på medlemmers initiativ og har også i år omfattet besøg og
genbesøg i Gefion, Skjold og Viking.
➢ Ture på Furesø blev der roet mange af fra tidligt forår til sent efterår, godt understøttet af en
målrettet aktivitet i foråret, som gav os 5 nye F-styrmænd. Det blev i 2019 til i alt 37 F-ture mod
27 i 2018. Flere har fundet ud af, at man jo lige så godt kan ro 25 som 12 km, når man alligevel
er klædt om, og at Furesø kan være en god afveksling fra K-farvandet.
➢ I Taarbæk førte LR-bådhold i alt 20 ture på Roseddel, undertiden med en enkelt LDR eller to
blandt besætningen. Bådene tilbagelagde på disse 20 ture i alt 569 km, i snit 28,5 km per tur.
Næsten halvdelen af turene gik til Rungsted med madpakker. Der blev også roet uden for det
daglige rofarvand med flere L-ture til Nivå og Humlebæk og en enkelt gang til Helsingør. Vi fik
i årets løb 2 nye T-styrmænd, som forventes at avancere til fuldbefarne L-styrmænd i 2020.
➢ Samarbejde med LDR på motionsroningen er i 2019 praktiseret på flere spontanture efter
individuel aftale. Et par planlagte fælles langture måtte flere gange udsættes og til sidst opgives
pga. ugunstigt vejr, men det er målet at gennemføre dem i 2020, om vejret vil. Samarbejdet
giver basis for øget aktivitet især på Øresund, og det vil vi gerne videreudvikle.
➢ En fælles LR/LDR entringsøvelse blev afholdt ud for Taarbæk søndag den 25. og lørdag den 31.
august med deltagelse af 11 LR-styrmænd, som kom fra alle 4 inriggergrupper. Fra LDR deltog
endnu flere, så inklusive arrangører og hjælpere fyldte vi godt blandt badegæsterne på havnen,
hvor de gode sommervejr bidrog til at alle fik en fin oplevelse. Entringsøvelsen vil blive
gentaget efter behov. Den er obligatorisk for nye F- og T-styrmænd, men anbefales for alle.
➢ En LR Klub-langtur blev der ingen af i 2019. Det er en målsætning at få den lagt i fastere
rammer fra 2020, hvor der desuden i uge 43 vil blive roet ferielangtur i to 2ere fra den danske
roklub i Tolo, Grækenland. Fem af de seks pladser i Tolo er allerede besat. Interesserede i Toloturen kan henvende sig til Kaj.
➢ Et mere effektivt system til opslag af arrangementer har længe stået på ønskesedlen. Mikkel har
på opfordring udviklet noget smart, som vi tror kan blive et godt incitament til øget deltagelse i
flere fælles aktiviteter. Målet er, at både opslag og tilmelding kommer til at køre online.
Papiropslag forventes derfor afskaffet fra 2020!
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LR & LDR fælles entringsøvelse ud for Taarbæk den 31. august 2019

Inriggergruppens mål for 2020:
1) Få flere motionsroere med ud på flere ture, bl.a. ved brug af online opslag
2) Synliggør de aktive motionsroeres resultater ved deltagelse i ”Motionsturneringen” / Roinfo.dk
3) Gennemfør ugentlige tirsdags-aftenture fra Taarbæk i månederne maj og juni (kl. 17:00)
4) Gennemfør en weekend klub-langtur med overnatning (måske 29-30 aug. eller 5-6 sept.)
5) Gør ”sportsroning” til ny aktivitet og få mindst 1 inrigger med til Cph. Harbour Race i oktober.

Outriggergruppen
Outrigger-roerne mødes på faste hold tirsdag og torsdag aften. I 2019 nåede i alt 24 aktive at ro i
gennemsnit 38 ture og i gennemsnit 489 km. I gruppen nåede 3 roere over 1000 km (Hans, John,
Ulla) og yderligere 4 roere over 500 km.
Outrigger roning fungerer bedst, hvis man deltager to dage om ugen gennem hele sæsonen. For nye
interesserede er der mulighed for instruktion ved henvendelse til en outrigger-instruktør. Der har i
tidligere år været afholdt en outrigger-weekend fælles med LDR, hvor medlemmer fra begge
klubber kan deltage og prøve mange forskellige outrigger-bådtyper. Det lod sig ikke gøre i 2019.
Det er en målsætning at outrigger-weekend bliver et tilbud igen i 2020.
Outriggergruppens medlemmer kan lide at ro hurtigt i de smalle både. Gruppen tæller helt naturligt
mange tidligere kaproere men også andre, der kan lide udfordringen ved disse teknisk mere
krævende bådtyper. Gruppen var i 2019 repræsenteret ved:
➢ Copenhagen Regatta på Bagsværd Sø i maj. Her stillede Hans op for LR.
➢ World Rowing Masters Regatta (WRMR) på Velen-søen i Ungarn 11-15 september. Her stillede
Ulla, Inger, John og Hans op for LR.
➢ Copenhagen Harbour Race den 2. weekend i oktober. Her deltog Ulla og Niklas i en
Skovshoved-otter. Ulla minder os om, at Copenhagen Harbour Race er sjovt, og at man også
kan deltage i 2- og 4-åres inriggere i et løb, der går fra Langebro til Slusen i Sydhavnen og
tilbage (6,5 km).
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World Rowing Masters Regatta sept. 2019 på Velen-søen i Ungarn

Copenhagen Harbour Race.
Ulla og Niklas i Skovshoved-otter

Hjemlig træningstur i ALBATROS

Vinteraktiviteter
Motionsroere går ikke i dvale, i al fald ikke dem alle. Vintersæsonen byder på flere muligheder:
•

Vinterroning på vand efter individuel aftale for dem, der har den nødvendige tilladelse hertil

•

Ergometertræning på hold hver formiddag mandag til fredag samt hver aften mandag til torsdag

•

Hold-konkurrence på ergometer i faste rammer som følger:
o Sjællandsmesterskaber (slutningen af november)
o Euro Slide Open (i begyndelsen af december)
o Danmarksmesterskaber (slutningen af januar)
o Vinter Otter Grand Prix (8GP), hvor der hver måned ros mod en ny udfordring

•

Svømning tirsdag formiddag i en uformel gruppe, hvor alle er velkomne. Søren er kontaktperson

•

Introduktion til vintergymnastik blev igen i 2019 afholdt i november måned. Deltagerne
beskriver det som en succes. Den påregnes gentaget i november 2020

•

”Champagneroning” nytårsaftensdag blev også holdt i 2019, vist nok mest i ergometer. Mange
deltog og endnu flere var mødt op til efterfølgende champagne & kransekage kl. 12. Det rigtig
hyggelige arrangement er godt på vej til at blive en tradition.
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