
Beretning 2011 
 

Beretninger for Bagsværd Roklub beskriver begivenheder og  højdepunkter i det forgangne år,  

denne beretning er ingen undtagelse. Historien er vigtig, men det må være mere interessant at vide 

hvad og hvor der sættes resourcer af for de kommende sæsoner. Jeg håber med denne beretning at 

give et indtryk af hvilken kurs bestyrelsen har sat for Bagsværd roklub. 

Sportslige aktiviteter 
Vores beliggenhed og historie gør at sportslige resultater vil være et af de vigtigste områder.  

Landsholdsmæssigt er vi som den eneste klub repræsenteret i de fire hoved kategorier let dame, 

tung dame, let herre og tung herre. Selvom det ikke blev til top præstationer fik vi som bedste 

resultater en EM sølv både i letvægt otter kun knebent slået af Italien og i letvægts firer for pigerne. 

Til DM fik vi kun et mesterskab da Lisbet og Mia vandt 2X for tredje år i træk, derudover fik en 

rigtig mange anden pladser. Bagsværd fik 9 årgangsmesterskaber både piger og drenge klasserne for 

junior B & C. Tillykke til Mathilde, Niw, Jacob, Malte, Emil, Line, Ida, Iben og Camilla. 

Samlet set har 2010 ikke været på samme høje niveau som tidligere år, vi vil derfor i det kommende 

år arbejde på flere fronter for at styrke vores organisation og øge rekruttering. I 2010 trådte ind i 

Talent2016 samarbejdet som er igangsat af Danmarks rocenter med støtte fra Team Danmark. 

Talent2016 betyder at unge med særlige talent bliver udvalgt og følger et særligt program med 

henblik på at tage medalje ved OL 2016 i den åbne klasse. De første talenter træner allerede i 

Bagsværd. Sommerferie aktiviteterne (skoleroning) har igen været en succes med fuldt hold i 3 

uger, med omkring 90 unge deltagere. 

Økonomi 
I løbet af de seneste år har bestyrelsen arbejdet for en markant bedre økonomi, som vi anser for en 

af forudsætningerne for udvikling af klubben på det sportslige og materielle plan. Vores indtægter 

kommer fra 3 områder: kontingent, sponsorer og aktiviteter. Inden for alle områder arbejder vi for 

større indtægter. Stigende kontingent indtægter kan enten komme fra højre kontingent eller fra flere 

medlemmer. Vi arbejder på begge fronter. Samlet har vi haft en lille medlemstilgang, desværre har 

der været en nedgang af juniorer i årets løb. Vi har heldigvis en fast samling af sponsorer og i løbet 

året er vi blevet støttet af et par nye fonde. Traditionelt har Bagsværd ikke haft de store indtægter 

fra dette område, så det kan næsten kun komme til at gå bedre. Vi har en del aktiviteter, der bidrager 

positivt til klubbens økonomi. Euro Slide ergometer regatta og Ergometer DM blev takket være 

Kenneth og Henriks sikre organisation igen en stor succes. 24 timers roning i Lyngby storcenter er 

også ved at blive en tradition og har været en god anledning til at indgå sponsorkontrakter. Det er 

dejligt at se at klubbens medlemmer bakker om disse vigtige aktiviteter. Vore firmaarrangementer 

bidrager også positivt, de bliver styret af Jens Olavs jyske tålmodighed med kaproerne som 

hjælpere. Herudover har vi en del ”ikke ro” relaterede arrangementer: genbrugsmarked styret af 

Johns klare stemme,  

Huset & Materiel 
I løbet af året har vi renoveret robassinet med nyt gulv og ny malet loft, det er planen at det 

fremover skal bruges til vægt træning og vi forventer at vi de næste par år investerer i nyt vægt 



træningsudstyr. Endvidere har vi fået malet flere døre, nye sauna døre. Derudover har det været en 

del ikke synlige renoveringer, på gas fyr, elinstallation og vandrør. Mange af de udgifter har vi selv 

finansieret og enkelte af klubbens medlemmer har hjulpet med til renoveringen. 

Vi har også indkøbt nyt romateriel bl.a. ny firer, double sculler og single scullere. 

 

Aktiviteter 
Udover de allerede nævnte aktiviteter har vi lagt hus til optagelse af DRs depresionskomedie 

”Lykke”, Bymatch mellem Zurich, Berlin og København. Vi selvfølgeligt også afholdt de mere 

traditionsrige standerhejsning med deltagelse af nye formand for idrætsudvalget Katrine Skov, 

klubfødselsdag, kanindåb med 18 nye kaniner, klukaproning, standerstrygning, klubfest, kegleaften, 

julebanko og et utal af power weekends. DM festen kan næsten også regnes som en tradition 

selvom den burde gå på skift. I efteråret sendte vi en gruppe 18+ til Berlin for at deltage i en regatta, 

vi håber at vi kan få flere med næste år og lave flere aktiviteter så vi får styrket samarbejdet mellem 

de forskellige grupperinger i klubben. 

Vintersæsonen 2010-11 blev udbygget med Zumba og boksetræning. Vi regner med at udbygge 

vores tilbud på denne front de næste par år så vi kan tiltrække flere medlemmer. 

Indflydelse 
Bestyrelsen anser det for vigtigt at vi søger mest mulig indflydelse på kaproningen i Danmark pt. 

har vi medlemmer af roklubben der sidder i kreds bestyrelsen, Danmarks Rocenters bestyrelse, 

DFfRs hovedbestyrelse, Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe og Gladsaxe Sports College. I foråret 

blev Niels Laulund valgt som formand for kaproningsudvalget i hovedbestyrelse. Dertil kommer at 

vi lægger hus til et Kraft og Talentcenter, ”medejer” af Team Danmark Kraftcenter København, 

deltager i Talent2016 samt er et af de 4 ForeningsFitness centre i København. Udover at vi søger 

indflydelse gennem disse repræsentation får vi informationer tidligere end andre klubber vi få også 

større mulighed for at finde samarbejdspartnere. Vi håber og tror på at det i sidste ende styrker 

vores muligheder på kaproningsbanen. 

Motion 
Nye roere: Der var som sædvanlig fuld booket til forårets roskole. Vi fik meget positive 

tilbagemeldinger på selve roskolen og vi har efterfølgende fået flere gode og aktive roere, der tager 

aktiv del i roklubbens aktiviteter.  

 

Sociale arrangementer: Torsdagsspisning blev gennemført hele året med fælles salat og grill i 

udendørssæsonen og madlavning på skift i indendørssæsonen. I løbet af den mørke vinter havde vi 

den efterhånden traditionsrige mad-og vinaften med over 40 deltagere. Her fik vi 5 retter mærkelig 

mad fremstillet af velvillige kokke fra egne rækker, og 6 forskellige vin med mærkelige navne. Vi 

fik bla. snysk, tyske klumper, en mærkelig fisk og en mærkelig fugl. Derudover har vi afholdt det 

årlige planlægningsmøde. 

 

Roning: Der har hele udendørssæsonen været fælles roning med brovagt mandag og torsdag med et 

ret stabilt fremmøde. Derudover har der en del af sæsonen også været flere som mødtes tirsdage og 

efterhånden er der flere og flere, som også ror andre dage end de to faste rodage. 



Et mindre antal Bagsværdroere deltog i Københavnskredsens traditionsrige tur til 

Struckmannparken Kr. Himmelfartsdag, men desværre måtte den planlagte langtur på Øresund i 

juni aflyses pga. for få tilmeldte. 

  

Motionskaproning og 8GP: To 8GP hold og et 4GP hold var til start i årets turnering, dog var det 

kun herreholdet, som deltog i 2. division, der gennemførte alle deres løb. Dameholdet vandt sølv i 

2. division. 

Der har også været motionister med i flere aftenkaproninger på Bagsværd sø og et mixhold stillede 

op og gennemførte de 7 km i Copenhagen Harbour race med et fint resultat. Endelig deltog flere 

motionister end tidligere i Euroslide Open i Gladsaxehallen, ligesom der var deltagelse i DM 

indendørs, hvor Jørgen Bloch må fremhæves for sin flotte sejr i ny mesterskabsrekord. 

 

Vintertræning: Mariannes gymnastik om torsdagen har som vanligt været populær med fuld sal hver 

gang, og der har også været trænet flittigt i ergometeret både selvstændigt og ved deltagelse i 

ergospinning. 

 

Lone 

Junior 
Junior A+B drenge. 

2010 var et år hvor Bagsværd roklub skulle se om man med meget færre roere i grupperne kunne 

holde niveauet fra 2009. 

Igennem vinteren var det meget koldt som jo udsatte muligheden for at træne på vandet. Roerene 

kom først på vandet til påskesamlingen som var samlet med seniorerne i Bagsværd. 

Selv om vi var rigtig mange i klubben blev det en god påskesamling der viste mere klart hvilke 

muligheder der var for holdsætninger til sommeren 2010. 

Der blev satset på en 2x i junior A drenge som ville prøve at komme til JWM. Samtidig var der 

igangsat et projekt under juniorlandstræneren med formål at same en 4x til nordiske mesterskaber 

og JWM. 

 

Bagsværd blev på juniorsiden repræsenteret med 2 roere til nordisk mesterskab i en 4x 

kombination. Bagefter fortsatte båden frem mod at prøve at udtages til JWM. En af BR roerne 

valgte at stoppe så 4x projektet blev udtaget til JWM med 1 roer fra BR. 

 

En mindre gruppe var til Hamborg internationale Juniorregatta i foråret. Som noget nyt havde vi 

ikke hele regattakittet med, men i stedet indlogerede vi os på lokalt vandrehjem og købte frokost 

hos Hadsund roklub. Hvis der kun er en lille gruppe, kan det godt anbefales at bruge den metode. 

 

Det lykkedes desværre ikke at få udtaget roere til Baltic cup i 2010. 

Til efterårets DM fik vi ingen mesterskaber, men mange 2 pladser. En del af vores roere var 1 års 

junior B drenge, så med tid kan vi håbe og satse på at de udvikler sig godt og hjemtager 

mesterskaber til Bagsværd Roklub i fremtiden. 

 

For sæsonen 2010 har junior C/D gruppen til fulde levet op til målsætningen. Sæsonen startede med 

gode placeringer ved ergometer DM i januar. Dette blev fuldt op af generelt gode resultater 

igennem sæsonen. For sæsonen 2010 var det overordnede mål for grupen at opnå 2-3 

årgangsmesterskaber i Holstebro. Det faktiske resultat blev 4 mesterskaber med flere sekundære 



placeringer. Udover dette var det også en sportslig prioritet at vi ville forsøge at få 1 roer i top 3 i 

TU-cup'en. Dette blev også opfyldt fuldt ud med Mathilde Persson og Malthe Puro som vindere af 

deres respektive klasser, mens New Erichsen og Jakob G. Klahsen begge blev nr 3. Det viser 

tydeligt hvordan alle 4 har været konstante i deres præstationer sæsonen igennem, rigtigt godt gået! 

Igennem sæsonen er der træningsmæssigt arbejdet med bedre struktur for nye roere og tidligere 

udmeldelse af regattaer for at forbedre planlægningen. Det mener vi helt klart er forbedret, hvilket 

specielt kunne ses ved koordineringen af årgangsmesterskaberne i Holstebro, hvor tilmeldingen var 

på plads i god tid. Det er helt klart noget der skal arbejdes videre med i den kommende sæson, men 

vi mener klart at dette har virket bedre end tidligere år. 

 

Allan og Anders 

60+ 
Sæsonen  startede koldt. I maj måned sad jeg og styrede iført mange lag tøj, strikket hue og tykke 

vanter og alligevel frøs jeg. Nogen dage var vejret simpelthen så dårligt, at vi tyede til maskinerne. 

I begyndelsen af maj hjalp et lille hold 60+ere med at lave frokost til 110 genbrugsfrivillige i 

Allerød.  

Vi havde håbet på en overnatningstur til Svendborg. Vi havde indledende snak med dem, men da 

det kom til stykket, så strandede projektet, måske fordi vi var nødt til at have lokale roere med, fordi 

vi ikke selv har langtursstyrmænd. 

Slæbestedet har længe drillet os, så Hans Jensen-Møller fik klappet slisken op og sat styreskinner 

på, samt trådnet, så vi ikke skrider.  

Nu kører vognene ikke ind under broen, men hvis vi får dem for langt ud, så klapper 

sideværtshjulene ned og hænger fast.  

Ved lejlighed skal der skrues nogen stopklodser på. Vi har i hvert fald lært, at vi skal stoppe 

vognen, når det lille spidshjul er ved hængslerne. 

Vibeke Thomsen, Jytte Lausten og Ellen Thuesen har været på motorbåds-fører-kursus, så de har nu 

motorbådscertifikat. 

Danmarks Radio havde udvalgt sig Bagsværd Roklub som kulisse til en sekvens i serien ”Lykke”, 

så derfor fik vi også den opgave at   

 lære 2 skuespillere der aldrig har roet, at betjene to årer, - den ene skulle forestille at være kaproer 

– det er dæl´me en udfordring der vil noget. Men med godt humør og stor entusiasme blev jobbet 

klaret til ”vel roet”. 

Sidst i juni kom sommeren, og til Sct. Hans omdannede Danmarks Radio roklubben til tv-studier.  

DR var i klubben fra tidlig morgen til hen under aften, der var kæmpestore biler alle vegne og det 

myldrede med tv-folk. Det færdige resultat fra klubben varede bare nogen minutter, et fint 

reklamespot og en sjov oplevelse – et held at solen skinnede fra en skyfri himmel hele dagen. 

Sidst i juni afholdt vi et førstehjælpskursus. Gitte Hansen-Møller havde etableret kontakten til KAI, 

som underviste os gratis. Vi havde en hyggelig dag, vi lærte at redde liv, og vi håber at vi aldrig får 

brug for det vi fik lært! 

Så blev det skoleroningstid, så vi tog på ture til andre roklubber mens skoleroerne boltrede sig i 

BRs både.  

Første tur: Skovshoved. Vi havde en dejlig tur op og ned langs kysten i strålende sol. Vi var meget 

imponerede over deres nye klubhus. Senere var et par hold fra Skovshoved på gæstetur på vores 

vand. De spiste deres frokost hos os, og de var så til gengæld meget imponerede over VORES klub, 

fordi det var lækre rustikke materialer, og fordi der var ånd og sjæl.  



Næste tur: Københavns Roklub. Skøn tur rundt om Slotsholmen til bagsiden af Holmen hvor vi 

spiste vores medbragte mad.  

Hjemturen gik igennem Christianshavns Kanal. Lige betagende hver gang. KR har også fået flotte 

nye lokaler.  

Nu må det da snart være vores tur. Førstesal med fitnessrum, pæn stue/festsal og tagterrasse, tak! 

Tredje tur: Viking, Faxe Ladeplads. Med Viking-roerene var vi en hel armada der roede nordpå til 

Vemmetofte. Der var et par stykker, der fik buksevand, da vi skulle vade i land, men solen 

skinnede, så de blev hurtigt tørre igen. Madpakkerne var blevet kørt op til os, og vi havde en 

hyggelig frokostpause. Da vi skulle retur, var bølgerne blevet meget høje – lidt mærkeligt, for det 

føltes ikke som om det var blæst op.  

Men det var stort set umuligt at lægge til, så roerne fra første båd hoppede i vandet og gelejdede os 

ind, så bådene ikke blev smadret mod broen.  

Efter vask og tørring drak vi kaffe på tagterrassen og spiste lækker kage. Det er altid hyggelig at 

være sammen med Ib Arnoldi´s tropper. 

Fjerde tur: Holte roklub. Lad være med at fortælle det til Holte-roerne, men de var en nødløsning! 

Jeg havde håbet på en tur til Stege, og jeg havde skrevet sammen med formanden, og vi skulle bare 

ha´ nogen til at ro sammen med os. De meldte aldrig tilbage, så i sidste øjeblik måtte jeg finde på 

noget andet. Jeg fik fat i et par roere fra Holte og fik lokket dem til at møde op, så vi var 3 fireårers 

inriggere der havde en dejlig tur Furesøen rundt med pitstop ved Furesøbad. Madpakker på 

terrassen og kaffe og lækker kage.  

Sæsonens sidste tur gik traditionen tro til Lyngby Dame Roklub, hvor vi selv låste os ind. 

Sensommertur til slusen – det blæste temmelig meget så hjemturen føltes dobbelt så lang som 

udturen. Frokost, kaffe og hjemmebagte boller på terrassen. 

I august afholdt kommunen Gladsaxedagen. Gitte og Kirsten Boegh gjorde et flot arbejde med både 

planlægning og afvikling, og dagen blev en succes for klubben. 

Her i eftersommeren har Kirsten Tjagvad og jeg undervist en flok udviklingshæmmede unge. De 

var faktisk rigtig goé  til at lære at ro, men deres tålmodighed rakte ikke langt.  

Og så har 60+erne prøvet at ro otter for første gang. For roerne var det en god oplevelse, men den 

bredbagede styrmand (undertegnede) måtte løftes ud af båden fordi benene var visnet, af at sidde 

klemt ned på en plads, der er bygget til en 14-årig. 

Vi har rigget Elephanten til. Det er en dobbelfirer uden styrmand, og den har været på vandet nogen 

gange. Den skal vi nok få glæde af. 

60+erne sluttede sæsonen af den 1. oktober. Programmet stod på en sidste rotur, kanindåb og 

sammenskudsfrokost. Vi fik besøg af et tv-hold fra TV Gladsaxe, og de lavede et 30 minutters 

program, som blev sendt sidst i januar.  

Ved Euro Slide Open stillede 6 roere op – ingen medaljer men dejlige oplevelser. 

Ved Fit for Rowing stillede 11  roere op. Det blev til medaljer til:  

Lene Balschmidt (guld). 

Gudrun Westergaard, Sonja Erichsen, Kirsten Boegh og Claus Thomsen (sølv).  

Kirsten Tjagvad, Annelise Lernov og Anders Bøgelund (bronze). 

Der gik lidt kuk i 60+ dame letvægt, og ved en fejl blev vores to roere stillet op i 70+ dame letvægt. 

Fejlen bliver rettet på ”ergometertider” og så skal der ske en ombytning af medaljer. 

Til Vinter 8GP har vi haft to hold med: et mixhold og et rent damehold. Mixholdet ligger, inden 

sidste runde som nr. 5 af 13 hold og dameholdet fører sin gruppe. I skrivende stund mangler vi at ro 

den væmmelige sidste runde: 8 x 15 min. så meget kan ændre sig. 

Vi har haft 5 roere på langtursstyrmandskursus i begyndelsen af januar.  



I år har vi fået vores helt egen materiale-mand: Niels Lernov er indgået i et samarbejde med 

tilsvarende materialepersoner fra de andre afdelinger. Niels har været til stor gavn for os, men 

samarbejdet med de andre er endnu i begynderfasen. 

60+ roerne er en dejlig gruppe, som med et aldrig svigtende humør har gjort et stort stykke arbejde 

for at få afdelingen til at fungere, og som har været flittige til at stille op til hvad som helst, når 

klubben har haft brug for det.  

 

Lene Balschmidt 


