
  
 

     

Marts 2013 

Nyhedsbrev fra Odder Roklub 
 

Selvom der stadig er snehvidt udenfor, så har vi passeret forårsjævndøgn, 

og det betyder at en ny og inspirerende rosæson står for døren, og der er 

kombineret standerhejsning og ekstraordinær generalforsamling 

søndag den 7. april. 

 

Den ekstraordinære generalforsamling skyldes, at vi skal have lavet tre 

små ændringer i vedtægterne. Det kan du læse mere om på hjemmesiden, 

under den officielle indkaldelse til generalforsamlingen. 

 

Vinteren har været fyldt med aktiviteter. De fælles aktiviteter har været et 

konstruktivt medlemsmøde og generalforsamling, fællesspisninger og 24-

timers roning. På træningssiden er tirsdagsklubben, ungdomstræning, 

elitetræning, vinterbadning, powertræningen gode eksempler på, at det er 

mere attraktivt at træne, når man er tilknyttet et hold.  Andre har trænet 

selv, og i alt har 91 roere roet mere end 30.000 km.  

 

Det er fint, at så mange bruger klubben hele året. Det er faktisk et af vores 

fokuspunkter for i år, fordi helårstræning kan være med til at fastholde 

medlemmerne i klubben. Andre tiltag med samme sigte bliver formentlig 

etablering af en mentorordning for nye roere og en udvidet brug af 

Facebook til roaftaler.  

Bestyrelsens ønske er at motivere aktive og især mindre aktive roere til at 

ro mere og at sluse nye medlemmer bedre ind i klublivet. Af samme grund 

har vi etableret en særligt medlems- og aktivitetsudvalg, som vil 

videreudvikle på disse idéer.  

 

Sidste år var der megen aktivitet på kajakfronten, mens inriggerroningen 

”hang” lidt efter sommerferien. Vi vil gerne have inriggerroningen op i 

omdrejninger igen, især nu hvor vi har fået ny og lette fiberårer.  Vi håber, 

at alle klubbens inriggerroere vil komme og ro med på klubaftenerne, så vi 

kan få både nogle gode roture og socialt samvær bagefter. Hvis flere ror 

mere vil det også give bedre mulighed for at etablere særlige bådhold for 

roere, der gerne vil turbo-ro og få sved på panden.  

Og vi skal da ud og se på marsvin. Ikke? 

 

Lørdag den 4. maj holder vi kom-i-gang dag for inriggerroerne, så 

hvis du ikke er kommet på vandet inden da, så har du muligheden for at 

møde op til en rotur og fælles frokost.  

Formentlig bliver der et lignende tilbud til kajakroerne, så følg med på 

hjemmesiden.  

 

Husk at selvom ro-sæsonen formelt starter efter standerhejsningen, så skal 

du ro efter vinterreglementet indtil vandet er over 10° C.  

 

Herunder følger ugeplan og kalender samt information om: 

Styrmandskursus og arbejdsweekend. Svømmeprøve og kæntringsøvelser. 

Bestyrelsen og udvalg. Rengøringsplan og nøgler.  

Det er en ordentlig mundfuld – men samtidig er det et udtryk for, at Odder 

Roklub har mange og spændende aktiviteter i den nye sæson.  

 



 

Ugeplan for inrigger og kajak 
Roaftener tirsdag og torsdag kl. 18 (omklædt)  

Søndagsroning kl.9.30.  

Tirsdagsroning kl. 9.45 

Opstart søndag den 14. april (tirsdagsklubben kører allerede) 

 

Ugeplan for ungdomsroere 
Ungdomsroerne får besked fra ungdomstrænerne om tilrettelæggelse af 

træningen til vands. 

 

Kalender forår og forsommer 2013 
Lørdag den 6. april kl. 9-16: Arbejdsweekend - forårsrengøring- kajakskur- 

bådklargøring (se hjemmeside) 

Søndag den 7. april kl. 9-14: Arbejdsweekend- forårsrengøring, kajakskur, 

bådklargøring (se hjemmeside fra 4. april) 

Søndag den 7. april kl. 14: Ekstaordinær generalforsamling 

Søndag den 7. april kl. 15: Standerhejsning  

Tirsdag den 9. april kl. 19-22: Korttursstyrmandskursus (del 1)  

– tilmelding på hjemmesiden NU 

Onsdag den 10. april kl. 19: Intromøde for nye roere. 

Tirsdag den 16. april kl. 19-22; Korttursstyrmandskursus (del 2) – 

tilmelding på hjemmesiden NU 

Lørdag den 20. april: Tur til Solbjergs sø – se turplan 

Søndag den 28. april kl. 16-18: Svømmeprøve og kæntringsøvelser 

Lørdag den 4. maj kl. 10-15: Kom-i-gang-roning for inriggere 

Søndag den 5. maj kl. 16-18: Svømmeprøver og kæntringsøvelser 

Torsdag den 9. maj: Løvspringstur til Ry – se turplan 

Søndag den 9. juni: Tur til Århus – Sculptures by the sea. Se turplan 

Lørdag den 22. juni: Kanintur til Skanderborg Sø – se turplan 

 

Korttursstyrmandskurssus 
Kurset, som lå en lørdag, blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Nu slår vi det 

op over to hverdagsaftener (9. og 16. april) i stedet, og vi opfordrer alle 

kajakroere, inriggerroere og ungdomsroere over 16 år, som ikke har kurset 

endnu til at tage det. Det er vigtigt for klubben og sikkerheden at flest 

mulige (helst alle) har styrmandskurset.  

Det er gratis, så meld dig nu på hjemmesiden. 

 

Svømning og kæntringsøvelser 
Ungdomsroerne har alle vært i svømmehallen og svømmet deres 600 

meter, og en række voksne roere har svømmet hele vinteren og har 

registreret deres 600 meter hos Vibeke Agger. ( vibeke.agger@gmail.com)  

Har du ikke svømmet endnu, skal du huske at aflægge svømmeprøve enten 

søndag den 28. april eller søndag den 5. maj.  

Der er evt. mulighed for at genopfriske kæntringsøvelser med kajak og at 

svømme med årer, for medlemmer, der har glemt den ædle kunst 

 

Arbejdsweekend den 6. og 7. april 
Alle som har lyst kan komme og give en hånd med, og der er opgaver til 

alle både ude og inde. Vi skal bl.a. have ryddet op og gjort rent på lofterne 

og i bådhallen, og så skal vi have udbygget kajakskuret. Nu har vi jo 

endelig fået godkendt kajakskuret hos kommunen.  

Vi laver en mere detaljeret plan over arbejdsopgaverne på næste 

bestyrelsesmøde den 3. april og al hjælp modtages med kyshånd og tak – 

enten hele dage eller bare et par timer.  

 

Vil du lære at ro inrigger eller kajak? 
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Har du kun ”kørekort” til kajak eller inrigger, og vil du gerne lære at ro i 

den anden bådtype,, så mød op til intromødet den 10 april kl. 19 eller meld 

dig forlods til kajakinstruktion hos leif.tarp@gmail.com, inriggerinstruktion 

hos Peder Würgler Hansen pwh@dadlnet.dk 

 

 

Bestyrelsen og Udvalg 
Efter næste bestyrelsesmøde vil billeder og kontaktoplysninger på 
bestyrelsesmedlemmerne blive lagt op på hjemmesiden - og hængt op i 
klubben. 
 
Bestyrelsen er valgt og har konstitueret sig som følger: 

 Formand og rochef: Torsten Traberg (TT) 
 Kasserer: Bent Juhl (BJ) 
 Sekretær: Peder Würgler Hansen (PWH) 

 Næstformand: Anette Lahn Hansen 
 Ungdomsleder: Michael Brandt (MB) 
 Kajakchef: Leif Tarp (LT) 
 Barbara Lees (BL) 
 Ingerlise Rasmussen, (ILR) 
 Dennis Thomsen (DT) 

Suppleanter:  
 Medlemsadministrator Vibeke Agger (VA) 
  Inger Leitzke (IL) 

 
Udvalg 

Husforvalter: Svend Østergaard 
Turudvalg: TT, ILR, Else Tarp, Marianne Nørgaard, Anne Hels   
Medlems og Aktivitetsudvalg: BL, ILR, Marianne Nørgaard, Anne Hels, 
Mariana Schmidt 
Materialudvalg: (inrigger) PWH og Johannes Vindum 
Inriggerudvalg:  Marianne Nørgaard og PWH 
Arrangementsudvalg: ILR og VA, Karin Tønner, Anne Wiese og Sanne 
Larsen 
Sponsorudvalg: ALH, DT, IL, Anne Hels og Alex Berg 
Eliteudvalg: MB og ALH 
Kommunikation: PWH (presse, eferater), ALH (nyhedsbreve),  IL 
(ungdomskorrespondent) 
Ungdomsudvalg: MB, IL, Charlotte Larsen, Hans Dam, Palle Hougaard og 
Jeanne Poulsen (måske nye forældrerepræsentanter) 
Hjemmeside: TT, BL, BJ, VA 
Solcelleprojekt: ALH, TT og DT 
Rengøringsudvalg: Dorthe Broge, Marianne Schmidt og Charlotte Larsen 

 
Vi håber, at du vil støtte op om bestyrelsens og udvalgenes arbejde, hvis 

de har brug for hjælp. 

 

Ny rengøringsplan 
På medlemsmødet blev der nedsat et hurtigtarbejdende rengøringsudvalg 

Det har nu barslet med en ny rengøringsplan, der betyder, at voksne roere 

(kajak og inrigger), tirsdagsklubben og uroerne skal stå for rengøringen en 

måned ad gangen.  

Der er skemalagt en ugentlig vedligeholdelsesrengøring og en mere 

omfattende rengøring hver måned. Sidstnævnte med et lille 

afslutningsmåltid på klubbens regning. 

Rengøringsplanen er hængt op i klubhuset, og den er ledsaget af et skema, 

hvor hvert medlem kan krydse sine arbejdsopgaver af. 

Husk at tjekke planen ud. Hjælpes vi ad er rengøringsopgaven overskuelig. 

 

Om nøgler 
I løbet af vinteren har gæstenøglen været forsvundet flere gange og 

medlemmer er kommet til en lukket dør.  
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Bestyrelsen vil gerne understrege, at det aldrig har været meningen at 

gæstenøglen skulle bruge af så mange til dagligt brug. Det er alt for 

sårbart. 

Alle som har brug for selv at kunne låse sig ind kan bestille en nøgle hos 

klubbens kasserer bentjuhl@fillerup.dk. Depositum er 100 kr. 

 

Vi ses i klubben – og på vandet 

Venlig hilsen bestyrelsen/kommunikationudvalget 

 

 

mailto:bentjuhl@fillerup.dk

