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8. marts 2020 

Beretning 2019  
 
Som tidligere år deltog Bagsværd Roklub med en stor gruppe roere til Gladsaxe kommunes 
idrætsmodtagelse, og det vidner om et højt niveau af NM, DM og VM placeringer samt Team-
Danmark udøvere. Hans-Henrik Kaaber var stævneleder på ergometer DM, som denne gang 
var udvidet til et Europamesterskab. HHK gjorde et kæmpe arbejde som stævneleder, som 
han og Bagsværd Roklub fik stor ros under stævnet og ved den efterfølgende evaluering. 
Stævnet blev en stor succes for klubben både økonomisk og ved at vise beslutningstagerne, at 
vi kan løfte denne type arrangementer. 
  
På generalforsamlingen fik vi valgt tidligere toproer Christian Michaelsen ind. Christian 
hjælper med træning af vores ungdomsroere. Mia stod som tovholder for ”Skole-OL” med 
praktisk hjælp fra 60+. Konceptet er et tilbud til 6. og 7. klasse, som dyster over 4000m i et 
ergometer mod andre skoleklasser i nærområdet. Eventet blev afviklet med stor succes, men 
med lidt færre deltagende klasser end tidligere år. Elever og lærere var glade for 
arrangementet, desuden fik vi lokket lokal presse og lokalpolitikere ned i klubben. Med stor 
hjælp fra 60+.  I løbet af foråret har vi kørt flere forløb af ”Attention Go”, som er et tilbud til 
folkeskoleklassernes ældste klassetrin, også med 60+erne som hjælpere. 
 
Til standerhejsningen fik vi døbt en enkelt båd, og klubbens fødselsdag blev traditionen tro 
holdt den 4. juni med fælles spisning og kagebord.  
 
Klubben havde tilbudt Gladsaxe kommune at hjælpe med afholdelse af Gladsaxe kommunes 
Sct. Hans-arrangement ved tilskuerpladserne ned til søen, da Lions Club, der tidligere har 
stået for arrangementet, havde trukket sig. Sammen med kommunen fik vi stablet et fint 
arrangement på banen, som trods begyndervanskeligheder og stor efterspørgsel ved indgang, 
bespisning, udskænkning, kaffe- og popcorn-vogn mm. blev en stor succes. I efteråret 
meddelte vi kommunen, at vi gerne vil stå for arrangementet fremover, og det er efterhånden 
ved at være på plads. Klubbens formål er ikke at lave arrangementer og loppemarked mm., 
men vi finder, det er en god måde at eksponere klubben på og samtidig få midler til vores 
primære formål. Det kræver selvfølgelig, at der er opbakning blandt klubbens medlemmer, og 
at det giver et fornuftigt afkast. 
 
I juli og august havde vi flere deltagere med til U19, VM, U23 VM, World Cup i Luzern og 
senior VM. Mathilde fik en fin og overraskende 7. plads til VM i LW1X. Trods LW2X var 
udpeget af DRC som satsningsbåd, var der ikke vilje til at sætte en båd. Desuden havde vi to 
kvinder Ida Gørtz og Frida Sanggaard på satsningsbåden W4-, der fik Bronze medalje til VM og 
dermed også en forhåndsudtagelse til OL i Tokyo. 
 
World Rowing Masters Regatta blev afholdt i Velence ved Budapest i Ungarn, og flere af vores 
masters roere tog medalje.  
 
Vi fik arrangeret med Kong Neptun, at han kom forbi klubben og døbte vores kaniner i 
september. Senere samme måned blev der afholdt DM i Brabrand i perfekt vejr og med mange 
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gode Bagsværd placeringer. I oktober havde vi alle vores ottere, selv Sort Guld (1983) til 
Copenhagen Harbour Race, som blev afviklet i traditionelt efterårsvejr.  
 
Klubkaproningen blev organiseret af Mia med samme succes som sidste år og som det sidste 
ro-arrangement inden standerstrygningen. Den bestod af dels otterløb og dels af 
ergometerroning. Afgørelsen både i roning på vandet og på land blev ekstrem tæt. Stor cadeau 
til holdsætningen. Den efterfølgende klubfest var vellykket med 3xM som organisatorer og 
hjælp fra flere kaproere. Årets tema var Disco og flere af os lidt ældre genoplevede vores egen 
ungdom med permanentet hår og dertilhørende sko og tøj. Igen i år fik vi genoplivet Disco-
dans af super-instruktør Mathilde.  
 
I november blev der traditionen tro afholdt kegleaftener for både kvinder og mænd. I 
kvindernes tilfælde ser ungdomsoprøret ud til at have bidt sig fast – det er fint at flere af 
klubbens grupper mødes. I december blev klubbens julebanko arrangeret af Mia og Helle med 
mange deltagere.  
 
Euro Slide rykkede tilbage i Gladsaxe Sportscenter, og med Jens Graudal som ny stævneleder, 
blev det en succes. Concept 2’s nye afviklingssystem blev brugt første gang. og det fungerede 
fint. Samtidig fik vi skiftet al det tekniske udstyr ud. Tak til hjælperne.  
 
Veronika og Mathilde Skovgaard fik lavet et oplæg til en ny måde at afvikle roskole på, og 
Aksel og Emma gennemførte den efter planen med store succes - vi skal mange år tilbage for 
at finde en lignende udvikling. Stor tak til jer. Konceptet kunne direkte aflæses i vores 
kontingent-indtægter. Det er helt klart den vej, vi fremover skal gå.   
 
Sommerferieaktiviteterne (skoleroning) blev gennemført med fuldt hold i 3 uger, med tæt ved 
80 unge deltagere styret med sikker hånd af Mathilde Norking. Desuden havde vi vores 
tradionsrige ungdomstræningslejr i Falkenberg med egne roere. Ungdomsroning har været og 
er fortsat en stor del af Bagsværd Roklub, derfor er det godt, at der er stor vilje blandt 
klubbens medlemmer til at hjælpe med. 
 
60+ af Lene Balschmidt 
60+ afdelingen består af tre sektioner: 
Sølvholdet 
Morgenroerne og 
Veteranerne 
 
Sølvholdet, som primært består af folk, der først lærte at ro, da de blev medlemmer af 60+ i 
BR, rummer ca. 50 medlemmer, heraf 5 der betaler seniorkontingent. En del af Sølvholdet 
tager på tur hvert år, i 2019 gik turen til Tolo i Grækenland. Holdet har holdt et brag af en fest. 
De har været på besøg i KR, og KRs 60+ere har været på besøg hos os, og de har været på den 
traditionelle tur til Hans i Hareskoven. De har deltaget i Vinter 8 Grand Prix og har stillet op til 
stævner i Gladsaxehallen. Ud over de sportslige aktiviteter lægger gruppen megen energi i 
pasning og pleje af klubben. Sølvholdet har gymnastik hver mandag og ror mandag, onsdag og 
fredag fra kl. 10:00. 
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Morgenroerne er en gruppe på 9 overordentlig morgenfriske roere, alle af hankøn. De ror 
også mandag, onsdag og fredag med start kl. 06:45. Morgenroerne tager på tur hvert år, sidste 
sommer gik turen til Christiania Roklub i Oslo. De holder julefrokost hos Bernhard, 
sommerfrokost på Sølyst med fruer og whiskysmagning. 
 
Veteranerne er en gruppe gamle kaproere, der nyder turen i de slanke både. De har f.eks. 
dannet en otter, som de kalder “hjerteotteren”. Gruppen består af 8-10 roere, og de ror tirsdag 
og torsdag. 
 
Huset & Materiel 
Vi har fået opgraderet og skiftet flere ting ud i løbet af året. Kommunens ejendomsafdeling 
skiftede besætning, hvilket har betydet, at der er gået politik i det, og flere af vores større 
renoveringsopgaver er sat i bero, det gælder tag, eltavle, varme i gymnastiksal mm. Der er 
stor politisk vilje, så vi forventer, at flere af opgaverne bliver sat i gang i år. 
 
Vores regel om, at når vi køber nye både/årer, så skal vi skille os af med samme antal gamle, 
har betydet, at vi har solgt flere ældre både og årer i løbet af året. Nogle gange behøver vi ikke 
at sælge bådene. Laxen blev totalskadet, heldigvis skete der ikke de store skader på 
mandskabet, og Glimt blev overtaget af en kunstner, der efter sigende skar den i tre dele, 
lavede en installation ud af den og udstillede på Christiania.  
 
Vi har stadig problemer med antallet af mus – medlemmerne opfordres til enten at tage alt 
spiseligt med hjem, lægge det i plastkasser med låg eller lægge det i skraldespandene - HUSK 
at lukke låget – og også gerne at tømme skraldespandene ofte i vores containere udenfor, som 
selvfølgelig også skal have lukket låget. 
 
For en del år siden indførte vi en procedure med at skifte ca. 1/3 af vores ergometre pr. år. 
Det betyder, at vi ikke har den store vedligeholdelse og samtidig gode træningsmaskiner. I 
resten af klubben er der indimellem udfordringer, så klubbens medlemmer opfordres til at 
give en hånd med. 
 
Økonomi 
Ved indgangen til 2019 havde vi en rimelig likviditet, og den blev bare bedre gennem året. De 
største bidragydere var Europamesterskaberne i ergometer, Sct. Hans arrangementet og en 
ny storsponsor BAUHAUS.  
 
Desværre havde vi også en nedgang i udgifterne til kaproning, som betyder, at vores 
kaproningsaktiviteter er for nedadgående. Det er ikke uventet – delvis på grund af DRC’s nye 
procedurer for holdsætning. Bestyrelsen er opmærksom på det og har flere planer, vi 
forventer at sætte i gang. Et tiltag vi allerede har sat i gang er en særlig og ekstraordinær 
sponsorering af vore mest talentfulde roere, dels for at vise roerene at vi værdsætter dem dels 
for at modvirke at roere vælger en anden klub. Trods dette er det ikke underligt, at året endte 
med et positivt resultat.  
 
Igen i år har vi fået mange anonyme donationer gennem DFfR’s gaveordning. Udover BR 
hjælper disse donorer også DFfR med deres bidrag – desværre er langt de fleste anonyme, så 
vi kan ikke takke dem personligt, men jeg vil gerne på dette sted sige tusind tak for støtten – 
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det gør vores bestræbelser på at gøre klubben bedre meget lettere – TUSIND TAK. Det vil 
glæde os, hvis donorerne enten giver bestyrelsen direkte besked eller giver DFfR pligt til at 
oplyse deres navn til os, så vi kan takke dem direkte. 
 
Medlemstallet har været stabilt med en lille pil opad for 30+ gruppen. Som tidligere år har vi 
nogle faste aktiviteter, der bidrager positivt til klubbens økonomi. Euro Slide og ergometer 
EM blev takket være Hans-Henrik Kaabers sikre organisation endnu en stor succes også 
økonomisk. Det er dejligt at se, at klubbens medlemmer bakker op om disse vigtige 
aktiviteter. Igen i år har vores firmaarrangementer bidraget positivt, og vi har fået stor 
anerkendelse fra deltagere og firmaer – vi er nu kommet tilbage på tidligere års niveau. Alle 
arrangementerne er blevet styret af Franks sikre hånd, primært med kaproerne som hjælpere.   
 
Herudover har vi en del ”ikke ro” relaterede arrangementer som f.eks. Sct. Hans og 
genbrugsmarked, styret af John, som også er vigtige for at opretholde vores aktivitetsniveau. 
 
Tak til de nye hjælpere Astrid (30+), Nanna & Mette (ungdom), Christina (Ergometer 
Spinning), Kirsten og Lene for beretning og hjælp i Motion og 60+ afdelingerne, samt Morten, 
Mia, Peter, Ian, trænere, instruktører og andre medhjælpere. 
 
Bestyrelsen/Mikael Espersen 
 
 
 


