
Nyhedsbrev fra Odder Roklub juni 2016     

Siden sidst 
Foråret stod som altid i de nye roeres tegn, men vi har måttet konstatere, 

at der var færre pingviner i år og slet ingen kaniner. Bortset fra den triste 

kendsgerning, at vi i år er væsentlig færre medlemmer end de tidligere år, 

så har der heldigvis været stor aktivitet i klubben alle ugens dage. 

I weekenderne har der også været en del turaktivitet, og der er mange 

gode ture at se frem til resten af udendørssæsonen (se kalenderen) 

Arrangements- og aktivitetsudvalget har lige stået for en hyggelig Sankt 

Hans-fest. Vejret var nu ikke helt med os, kald det bare skybrud, så det var 

en lille sluttet skare, der var mødt op til fællesspisningen. Da solen brød 

frem og bålet – med noget besvær – blev tændt, dukkede der til gengæld 

mange op på stranden og sang med på midsommersangen.   

Nu håber vi på godt sommervejr/rovejr. Nyd sommeren, stranden og 

havet og få roet en hel masse kilometer - det er jo nu Danmark og alle 

former for roning er allerdejligst. 

Vi regner med at udsende et nyt, og meget kortere , nyhedsbrev med 

træningsplan for vinteren medio september.  

 

Venlig hilsen kommunikationsgruppen/ Anette 
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Lidt om kajakker  
af Leif Tarp 

I år har otte kajakpingviner gennemført kurset.  

Som alle nok har bemærket, har det været 

”friskt vejr” på kursusaftenerne. Som 

konsekvens heraf er alle blevet virkelig dygtige 

til at ro i bølger, men modsat betyder det også, 

at der ikke er kommet mange kilometer på 

kontoen. 

 

Pingvintur på Gudenåen  
Den 18. juni roede vi fra Silkeborg til Svejbæk og 

retur med en afstikker ind i Brillerne. 

Det var en skøn tur, og alle havde stor fornøjelse 

af læringen fra kursusaftenerne, for det blæste 

virkelig meget. Det blev til 20 ”seje” kilometer                     

 

Mentorordning 
For at pingvinerne kan nå at ro de sidste 

kilometer, er der igen i år tilknyttet mentorer.  

Mentorernes opgave er at fri-ro pingvinerne.  

Når pingviner har roet 75 km er de friroet, og så 

kan de komme til EPP 2 prøve. 

Dato for prøven er lørdag den 6. august og 

lørdag den 20. august kl. 9-11. 

 

Prøvekravene er beskrevet i det kompendie, 

som pingvinerne har modtaget ved kursusstart. 

Mentorerne kan evt. øve EPP 2 kravene med 

pingvinerne  

  

Kajakudvalg 

I foråret blev der oprettet et kajakudvalg. 

Kajakudvalget er bindeled imellem bestyrelse og 

medlemmer. 

Formål: at udvikle kajaksporten i 

Odder Roklub 

Mål: at fastholde medlemmerne 

at udvikle medlemmernes færdigheder 

 at bidrage til at forøge medlemstallet  

 

Ro-vagtordning   
Efter sommerferien vil kajakudvalget organisere en ro-vagtordning for kajakker.  

Tiltaget har til formål at få større aktivitet på ro-aftenerne. 

Ro-aftenerne er tirsdag og torsdag fra kl.18:00 til ca.21 

Ro-vagten vil i nogen grad strukturere aftenens ro-aktiviteter. 

 

Fællesroning 
Husk også fællesroning søndage kl 9:30. Turen går typisk til Hou, hvor vi spiser en is, eller til Norsminde hvor der bydes på 

fiskefrikadeller.  

Distancen på begge ture er ca. 14 km. 



Status på inriggerroningen 
Af Marianne Nørgaard 

Der er rigtig gode muligheder for at komme på vandet i 
inrigger i år. Vi har et ambitiøst udbud med rovagt fire gange 
ugentlig. Det betyder, at der slås ture op på rokort tirsdag og 
torsdag kl. 18 samt søndag og fredag kl. 9.30. Meld dig også 
gerne på, selvom det ikke ser ud til at det går op med både. 
Måske sidder der flere og tænker det samme - og så kan vi 
måske fylde en båd mere.  
Tit har vi også mulighed for at "indfange" en ekstra i klubben, 
som ikke er meldt på, og bare vil tage en kajak hvis ikke der er 
plads i inriggerne. Husk også at melde fra eller ringe/sende en 
SMS til rovagten, hvis du er tilmeldt men bliver forhindret i at 
møde. 
 
I sommerferieperioden fra midt i juli og første uge i august, 
kan der måske ske enkelte "udfald" i rovagterne, hvis ikke vi 
får det til at gå op med ferie. Mængden af ture, som slås op i  
Ferieperioden, afhænger naturligvis også af tilmeldingerne. 
  
Hvis man er hjemme i ferien er alle altid velkomne til at slå en 
tur op på rokort og evt. reklamere for turen i FB gruppen, og 
håbe på, at der melder sig et bådhold. Der skal selvfølgelig 
altid være en inriggerstyrmand med i båden. 
Husk, at udnytte sommertiden til gode oplevelser på vandet 
med gode rokammerater. 
 
Redningsvest-udvalg 
Vi har fået et nyt udvalg. Hanne Skafte og Ulla Nees 
har påtaget sig hvervet som redningsvesteudvalg. De vil sørge 
for, at der bliver lavet log over alle klubbens veste, og at alle 
vestene får et årligt tjek. Desuden vil de lave et forslag til en 
redningsvest-politik i klubben. 

 
Billedet er fra en aftentur til Hov på årets længste dag. Vi havde en fantastisk tur på blikstille vand. 

Sommertogt 
Lørdag den 25. juni drager 9 af klubbens gæve kvinder på firedages tur til Nakskov. Vi har lejet DFFR's udstationerede inrigger i 
Nakskov og medbringer kajakker fra klubben. Der er lånt et hus i Nakskov, hvor vi indkvarteres. Hvis turen bliver som de seneste år, 
kan vi glæde os til spændende roning i ukendt farvand, gode snakke med roere fra andre klubber, dejlig mad og drikke samt 
hyggeligt samvær. 

 

Efterlysning efter instruktører og langtursstyrmænd 

På inriggerfronten har der været lidt mandefald i instruktørskaren og blandt langtursstyrmændene, og derfor vil vi meget gerne 

høre fra medlemmer, som kunne være interesserede i at komme på ro- instruktørkursus eller langtursstyrmandskursus i den 

kommende vinter. 

Send en mail til Marianne i inriggerudvalget msn.8340@gmail.com, og så kigger vi på mulighederne på et bestyrelsesmøde efter 

sommerferien

 

Vi kan også godt bruge nogle flere ergometerinstruktører til holdtræning/rospinning, for sidste vinters hold med Sanne og Torsten 

viste tydeligt, at det er det der skal til, for at holde både nye og gamle roere aktive hen over vinteren.  

mailto:msn.8340@gmail.com


 Kalender 

Roskole 9.-12. juli 

Ungdomsroere har trænet flittigt, og fra lørdag d. 9. juli kl. 10 til tirsdag d. 12. juli kl. 16 bliver der en veritabel teltlejr ved 

klubhuset, mens der er roskole. I forbindelse med roskolen gør vi opmærksom på, at man ikke kan køre rundt om huset, og at der 

kun er et begrænset antal parkeringspladser til rådighed, og at vi må acceptere, at det roder mere, end der plejer i roklubben.  

Det bliver dejligt, at se de glade unger/unge i aktivitet. Charlotte og Michael har ret, når de siger, at vi har landets bedste og 

sødeste uroere.  

 

Åbent Hus 20. august kl 14-17 

I Odder Roklub vil vi gerne dele vores naturoplevelser og motionsformer med flere medlemmer.  

Her kommer en gylden mulighed for at skubbe på venner og familie og lokke dem med på en prøvetur på vandet. 

Vi kan garanteret godt bruge mange garvede roere og kajakroere til at hjælpe på dagen. Tilmelding på Rokort følger. 

Korttursstyrmandskursus- Ikke fastsat dato 

Er du interesseret i at tage et korttursstyrmandskursus en lørdag efter sommerferie? Kurset er for både inrigger- og kajakroere. 

Torsten vil gerne have en tilkendegivelse af, hvor mange der er interesserede. Du kan melde dig på rokort.  

NB: Datoen den 3. sep. I Rokort er altså en fiktiv dato, så vi kan høre hvor mange, der har lyst at komme med på kurset.  

Odder Galla- 23. september 

Den 23. sep. afholder Odder Kommune for 5. gang Odder Galla, hvor kommunen hædrer de sportsnavne og de frivillige, som har 

været med til at sætte Odder på landkortet i det forløbne år. 

Odder Galla er en underholdende event med god mad, hyggeligt samvær, masser af musik og underholdning - og altså 

prisuddelingerne. Har du lyst at deltage, kan du snart købe billetter i Odder Spektrum.  

Husk at sige, at du gerne vil sidde ved roklubbens bord.  

Langture 

Der er stadig mange gode ture på programmet:  

Turene bliver løbende slået op på hjemmesiden, og du skal tilmelde dig på Rokort, men sæt kryds i din kalender allerede nu.  

Selv om du er ny roer fra i år, skal du ikke holde dig tilbage. Vi holder et tempo, så alle kan være med, og vi sørger også for både 

frokost – og kaffepauser, så du kan få fyldt ro-batterierne op igen. 

25.-28. juni Sommerferietur til Nakskov. Inrigger og kajak 

13. aug: Tørring-Klostermølle. Kun kajak  

27. aug: Fur rundt eller Skjern Å. Inrigger og kajak 

3. sep: tour de Gudenå. Kajak 

10. sep: Klubtur Hov Røn for alle medlemmer- også uroerne. Inrigger og kajak 

18. sep: Silkeborg rundt. Kajak 

1. okt: Støt brysterne. Kajak 

22. okt: Løvfaldstur Ry. Inrigger og kajak 

 



Sportslige resultater 
Hvis du har fulgt lidt med på roklubbens hjemmeside eller i Odder Avis, så har du haft god mulighed for at følge med i, hvor aktive 

ungdomsroerne er til regattaer, og hvor fint de klarer sig. Klubbens eliteroere er også et kapitel for sig. I år har vi foreløbig tre 

landsholdsroere. At eliten klarer sig forrygende til EM og Worldcup, er bare en ekstra sportslig fjer i hatten for klubben.  

 
Steffen Bonde       Juliane Elander (tv) med makker Anne Lolk Mathias Larsen 

 Juliane Elander har lige vundet sølv til World Cup i letvægtsdobbeltsculler sammen med makker Anne Lolk fra DSR, og de 

skal også repræsentere Danmark til OL. 

 Steffen Bonde og  

 Mathias Larsen har lige vundet guld til World Cup i letvægts-dobbeltfirer, og er udtaget til at ro for Danmark til VM 

sammen med Andrej Lawaetz, Århus Roklub og Jens Noll, Hadsund Roklub.  

 
Foto: til ve Julie og Foto til hø: Alex (tv) efter sejren i Rotterdam 2015 

 Julie Poulsen, 19 år og tung roer, har for nylig roet næsten lige op med sølvvinderen i letvægtssculler fra EM og World 

Cup, Aja Runge, og Julie træner med U-23 holdet.  

 Alex Berg er også en af klubbens talentfulde roere, hvilket han bevidste sidste år ved at blive nr. 8 med U-23 landsholdet i 

letvægtsfirer og nr. 1 i Rotterdam. 

 

At have så mange eliteroere kan kun lade sig gøre, fordi vi får umådelig god støtte af klubbens hovedsponsor Kvickly Odder og af 

Odder Kommune, som i år har givet 75.000 kr. i støtte. Det er vi utrolig taknemmelige for.  

Og så lige en vigtig ting: I eliteudvalget støder vi af og til på den skrøne, at eliteroningen er dyr for roklubben. Det er den ikke, den 

er 100 % finansieret af midler fra sponsorer og kommune, og PR-værdien af eliten er på mange måder ubetalelig for klubben.  

Kommunikation og sociale medier 
Vi er i øjeblikket ved at opdatere www.odderroklub.dk, så den fremstår mere læsbar. Det er en proces, der kommer til at vare et 

stykke ind i efteråret. 

https://www.facebook.com/odderroklub er klubbens officielle FB siden, og vi har snart 200, der følger os.  

Vi vil gerne opfordre alle medlemmer, der er på Facebook, til at gå ind og ”synes godt om og ”følge” siden. FB er nemlig velegnet til 

udadrettede aktiviteter som fx deling af opslag og begivenheder, annoncering af begivenheder og invitationer af venner og 

bekendte. Næste begivenhed er åbent hus den 20. august. Du kan også selv give dit besyv med som besøgende på siden.  

 

Klubben har også to lukkede FB-grupper, og er du ikke medlem af grupperne endnu, skal du blot anmode om at blive ven med 

gruppen. Facebook er fx en nem måde at lave roaftaler på uden for de faste tidspunkter. 

Odderroklub: https://www.facebook.com/groups/odderroklub/  

Odder Roklub (URO): https://www.facebook.com/groups/221880631217691/ 

https://www.facebook.com/odderroklub
https://www.facebook.com/groups/odderroklub/
https://www.facebook.com/groups/221880631217691/
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