
 

 

 

Juli 2015  
Nyhedsbrev fra Odder Roklub 

Dette nyhedsbrev indeholder:  
Kalender Juli-Oktober  
Kajakroning  
Nyt fra Tirsdagsklubben  
Sommerferietur  
Bestyrelsen og Udvalg  
Facebook, rokort, it 
Nulenergi klubhus 
 

Kalender Juli-oktober  
– tilmelding til alle aktiviteterne på rokort.dk  
 

7. – 10. juli: Rolejr i klubben. De unge holder den årlige rolejr. Det betyder liv og glade dage, 

aktiviteter, telte og lidt rod på græsplænen. Man kan ikke køre rundt om klubben i de dage. I 

ønskes en god lejr med dejligt vejr og mange ture. 

 

2. august: Makkerredningsøvelser på vandet efter søndagsroningen v/ Torsten 
 

8. august: Tur til Horsens fjord, ca. 20 km, for kajak og inrigger. I tilfælde af østenvind flyttes 

turen til Ry. Turen er annonceret på rokort, hvor du kan melde dig til. Bemærk venligst, at 

kajakker og inriggere skal registrere sig hver for sig. Hensigten med dette er at få antallet af 

inriggere til at gå op. Turen egner sig til pingviner og kaniner. Torsten og Anne er turledere. 

 

22. august: Tur Tørring-Klostermølle, ca. 42 km medstrøms (dvs. det føles ikke som 42 km, 

men en hel del mindre) for kajakker. Torsten er turleder. 

 

30. august: Makkerredningsøvelser på vandet efter søndagsroningen v/ Leif 

 

September, dato ikke fastlagt: Klubtur til Hou Røn for kajakker, inriggere og ungdomsroere 

og måske lidt elite. En rigtig hyggelig tur på tværs af alle grupper i klubben. Turen egner sig 

godt til kaniner og pingviner. 

 

5. september: Tour de Gudenå, 73 km, kan evt. deles af 2 personer. Man skal selv arrangere, 

hvis man vil med her. Mon ikke Leif skal med i år igen? 

 

3. oktober: Støt brysterne, kajakløb i Randers, 8 eller 16 km. Sanne og Else er turledere. 



 

17. oktober: Løvfaldstur for kajakker og inrigger, ca. 25 km. Turen egner sig godt til 

pingviner og kaniner. Vibeke Agger og Else er turledere. 

 

Turudvalget håber på god tilslutning til turene og opfordrer især pingviner og kaniner til at 

komme i gang med at komme på tur. Det er en god måde at lære folk i klubben at kende, og 

det er rigtig sjovt. Hvis I er i tvivl om noget, så tag fat i en af os og spørg løs. Intet er for 

småt, og der findes ikke dumme spørgsmål.  

 

31. oktober: Standerstrygning og efterfølgende klubfest. Reserver datoen allerede nu! Vi 

havde et brag af en fest sidste år, og det skal vi have igen. 
 
 

Kajakroning  
Vi er midt i højsæsonen, og de nye kajakroere, som vi har vedtaget skal hedde pingviner, er 

færdig med at få instruktion. Årets pingviner er: Karen, Trine, Michael, Hanne, Maria, Steen, 

Erik, Helle, Ole og Vibeke. Nu skal de samle 75 ro-km sammen, så de kan ro alene i eget 

farvand, dvs. fra Norsminde til Hou. Den 1. august skal de op til prøve, så de kan få deres 

EPP2 bevis. Vi ønsker jer velkommen på vandet og ønsker jer en herlig sæson.  

 

Mange holder ferie og er måske ikke hjemme, men der kommer stadig en hel del ned i klubben 

i det skønne vejr. Husk der er fællesroning tirsdag og torsdag kl. 18 og søndag kl. 9.30.  

Vi var en del pingviner og deres romakkere af sted lørdag d. 4. juli, hvor det var varmerekord, 

høj sol og fladt vand. Vi roede en dejlig sommertur fra klubben til Hølken Strand og tilbage. 

Der er lagt billeder ind på de voksnes facebookside, Odderroklub. 

 

Klubbens næste nyanskaffelse skal være en udfordrende kajak i tracer/TCR-klassen. Sanne, 

Marianna og Anne er udvalgt til at prøve sig frem til den model, det skal være. 

 

Vi vedtog på kajakmødet, at vi skulle afholde makkerredningsøvelser på vandet. Det bliver 

søndag d. 2. august efter fællesroningen v/ Torsten og søndag d. 30. august efter 

fællesroningen v/ Leif. Der bliver tilmelding på rokort. 

Anne H. 

 

Inriggerroning 
Det har været utrolig dejligt at se et stort fremmøde til adskillige roaftener her i forsommeren 

– der har været op til 13 inriggerroere mødt op flere tirdage i træk og vi har haft 3 både på 

vande ved flere lejligheder. Lad det endelig blive en vane! 

Årets inriggerkursus er som sådan afsluttet, men vi fortsætter med at støtte og hjælpe vores 

nye rokammerater Helle, Majken, Nina, Leif og Ole henover sommeren, så vi er sikre på, at de 

får tilstrækkelig rutine til at kunne deltage i den almindelige roning på lige fod med klubbens 

øvrige medlemmer.  

Hold øje med Rokort, hvor turene vil blive slået op – vi satser på at tirsdag aften skal være det 

primære tidspunkt. 

Som sædvanlig markerer sommerferien et kritisk tidspunkt på rosæsonen . Det er derfor 

vigtigt at minde om, at sæsonen stadig er lang og god efter sommerferien. Dels vil der 

naturligvis være daglig roning tirsdage og torsdage kl. 18.00 samt – i det mål der kan samles 

en besætning – søndage kl. 9.30, dels er der planlagt flere gode ture i efteråret, hvor også 

inriggere kan deltage. Vi henstiller, at inriggerroerne selv sørger for at samle de nødvendige 

bådhold. Kun på den måde kan man være sikker på, at kunne deltage i turene. 



Der har fra flere sider været rejst forslag om at lave nogle kortere, intensive ture på 

roaftenerne – benævnelsen ”Turboture” har været stillet i forlag. Tanken er, at det skal være 

en valgmulighed parallelt med de almindelige aftenture og at man skal kunne komme ud og ro 

regelmæssigt, selv om man ikke kan afse hele aftenen til projektet. Ture på 1-1½ times 

varighed har været forslået. Vi vil prøve at slå disse ”Turboture” op på Rokort efter 

sommerferien.  

Til sidst en appel om at fortsætte det gode fremmøde fra foråret – vi skal sammen sørge for, 

at inriggerroningen står stærkt og markant i klubben og ikke får lov til at sygne hen! 

Torsten 

 

Nyt fra Tirsdagsklubben  
Tirsdagsklubben fortsætter støt og roligt. Her i sommer svinger antallet pga.ferie. 

Nogle medlemmer træder ud, nye kommer til og alle er velkomne. 

Aktiviteterne er fortsat roning på vandet, når vejret er til det. Og rotræning i ergometer ved 

dårligt vejr. Vi opfordrer til at bruge kajakergometret som træning til at få en bedre rostil. 

Der er kommet mere aktivitet mht. inriggerroning. 

Vi har planlagt en tur "ud af huset" med kajakker sidst på sommeren. 

 

Inger Lise Rasmussen 

 

 

Sommerferietur til Flensborg Fjord 
Det var en rigtig dejlig tur, som indeholdt både sol, sommer, badestrand, lange roture, 

øvandring på den lille idylliske Okseø, shopping, aftensmad på Flensborgs bedste restaurant, 

rotur på Krusåen, spadseretur i Gråsten Slotspark og fælles aftenroning med Gråsten Roklub - 

og selvfølgelig aftenhygge i Flensborg Roklub. 

 

Fjorden viste sig nogle steder fra sin “flade “ side, men vi mødte også udfordringer i bølger og 

strid vind. 

 

Inriggerne afprøvede en ny bådtype med dobbeltårer - 3 roere + styrmand….. det var ikke 

let…. !  De fik også udfordringer med en palleløfter, der var nødvendig for at få en inrigger ned 

af “hylden”  - men alt blev klaret i stiv arm - også turboroningen med Gråsten Roklub, hvor 

kajakkerne fulgtes med Gråstens havkajakker, som måtte ro lidt mere kystnært, end de 

plejede. 

 

Turen var præget af god stemning og højt humør…. og vi har allerede snakket om, hvor vi kan 

tage hen næste år…… og næste år……. og næste år…….. 

 

Der er lagt stemningsfulde billeder op på Odder Roklubs fb gruppe. 

 

Sommerhilsener fra Anna Karin, Anne H., Anne W., Berit, Charlotte K., Else, Joan, Lis, 

Marianne N., Sanne og Vibeke A. 

 

Bestyrelsen og Udvalg  
Hvis du har spørgsmål om klubben eller vores aktiviteter, så er kontaktpersonerne at finde 

under bestyrelsen og de faste udvalg. 

Vi håber, at du vil støtte op om bestyrelsens og udvalgenes arbejde, når de har brug for hjælp.  

 

IT- Hjemmeside – rokort – facebook  



Følg med i klubbens aktiviteter på hjemmesiden og på FB  

Vi har to grupper:  

Facebook for voksne roere (Odderroklub) og Uroernes FB-gruppe (Odder Roklub URO) 

Er du ikke medlem af klubbens facebookgrupper, så meld dig endelig til , så du ikke går glip 

af sidste nyt. Derudover har vi klubbens officielle FB-side samt www.odderroklub.dk  

Vores webmaster Barbara Lees er ikke hjemme før d. 3. september. Hvis du har et IT problem, 

må vi se, om vi i fællesskab kan løse det. 

 

Nulenergi klubhus 

I Odder Roklub kan være stolte over at være både grønne, energibevidste og spare vores 

dejlige kystområde helt for udledning af CO2 hen over de næste 20 år. 

Efter en lang opstartsfase er vores klubhus nu en af landets første nulenergi-klubhuse – og vel 

og mærke i eksisterende rammer. Det har krævet en god portion arbejde af projektgruppen. 

Klubhuset havde i forvejen solceller på tagene fra 2012, og nu er det også blevet udstyret med 

to varmepumper. En luft/luft varmepumpe som skal opvarme opholdsområdet i vinterhalvåret 

og en luft/vand varmepumpe, som skal lave det varme brugsvand og varme hele den nye 

trænings- og omklædningsafdeling fra 2007 op med gulvvarme. 

Klubbens tidligere formand Johannes Vindum havde meget visionært sørget for, at der var lagt 

gulvslanger til opvarmning nedenunder de el-måtter, vi har brugt til gulvvarme frem til nu.  

Flag-midler og støtte fra Odder Kommune 

Projektet har kostet ca. 188.000 kr.  De penge havde klubben ikke  selv, så at projektet har 

kunnet lade sig gøre, skyldes, at klubbens projektgruppe har søgt og fået projektstøtte fra 

Ministeriet for By. Bolig og Landdistrikter og EU, og at vi har fået god hjælp af LAG-Odder i 

processen 

Pengene kommer fra puljen ”bæredygtig udvikling af fiskeriområderne”, fordi vi med projektet 

er med til at ”skabe attraktive levevilkår i fiskeriområderne gennem beskyttelse og forbedring 

af miljø og naturarv.” 

Tilsagnet fra Flag-midlerne er på 115.000 kr. men vi er lykkedes så godt med at minimere 

omkostningerne, at vi ikke får hele beløbet udbetalt kun godt 113.000 kr. 

Som da det gjaldt solcelleprojektet, er Odder Kommune gået ind som klubbens ”energipartner” 

denne gang. Det er vi meget taknemmelige over. Kommunen har støttet projektet med 75.000 

kr., der er bevilget af Miljø- og Teknikudvalget tilbage i december 2013. 

  

 

http://odderroklub.dk/wp-content/uploads/2013/09/OdderLag_301.png
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Lad os hjælpes ad og højne energibevidstheden 

Selvom vi nu er selvforsynende med varme og varmt vand, vil projektgruppen meget gerne 

appellere til medlemmernes energimoral og bede om følgende: 

 At ingen tager længere bade end højst nødvendigt – vi skal lige have styr på 

vandforbruget ved den lidt lavere fremløbstemperatur. Så please, lad være med at læne 

jer op ad trykknappen, når I vasker ro-sveden af. 

 At alle holder fingrene fra de rumfølere, der sidder rundt i huset og fra fjernbetjeningen 

til luft/luft varmepumpen. Frem for alt, må luft/luft varmepumpen kun bruges til 

opvarmning – ikke til aircondition/afkøling. 

 At ingen rører ved teknikken i værkstedet – bortset fra Torsten, Dennis og Anette og 

leverandøren Fyns Varmepumpecenter. Vi mener, at have fået indstillet på en måde, så 

det slet ikke skal røres ved. Skulle der opstå problemer så kontakt en af ovenstående. 

 Tag energitænkningen med hjem…og gør noget godt for miljøet. 

Det er altid lidt svært at skrive gør dit og gør dat, men det er nu engang vigtigt, at alle tager 

dét at være en grøn klub alvorligt, og at vi sammen er stolte over at være pionerer på 

energiområdet. 

Hilsen projektgruppen, Dennis og Anette 

 

 

 

 

Vi ses i klubben – og på vandet! . 5 

 

Venlig hilsen bestyrelsen/ Anne H 


