
Beretning 2016 
 

Bagsværd Roklub havde igen flest deltagere til Gladsaxe kommunes idrætsmodtagelse, det 
bliver bemærket af bl.a. politikerne. I slutningen af Januar afholdt BR ergometer DM, denne 
gang med Knud Riis som stævneleder. Stævnet var som tidligere vellykket og flere rekorder 
kom i hus, dog fik en del deltagere ildebefindende og en enkelt blev kørt på hospitalet. 
Efterfølgende har vi gennemgået vore rutiner med samaritter, læger og har fået flere 
forbedringer på plads.  
Traditionelt har vi afholdt ergometer cup i midten af marts, dette stævne aflyste vi pga. de 
senere års manglende opbakning. Der er meget tvivlsomt om vi vil afholde det de næste par 
år. Derimod fik Karen stablet konkurrencen ”Gladsaxes stærkeste klasse” på benene. Det blev 
et meget vellykket med deltagelse af flere end 20 klasser fra Gladsaxe. Elever og lærerne var 
glade for arrangementet og med stor hjælp fra 60+ må det betegnes som en succes, som vi 
sikkert vil gentage. Det har også givet en del goodwill fra kommunen.  Desuden har vi kørt 
flere forløb af ”Attention Go” som er et tilbud til folkeskoleklassernes ældste klasse trin. Karen 
har været primus motor for udarbejdelsen af elev og lærer hæfterne. 
Til standerhejsningen fik vi døbt en enkelt båd af borgmester Karin Sjøberg Holst, de øvrige 
nye både var taget i træningslejr. Bagsværd Kirkes præst Lærke Vaar Wiene, bekræftede med 
et underholdende indlæg at vi kunne tillade os at kalde det dåb af en båd. 
Klubbens fødselsdag blev afholdt med sædvanlig gratis grillmad til medlemmerne for deres 
hjælp gennem året, i den forbindelse fik vi døbt resten af de nye både af politikere og 
sponsorer.  Reception for vore VM deltagere blev afholdt i august med Jens og Jacobs og deres 
to ro kammeraters præstation i ’guldfireren’ – EM bronze og VM sølv og Oscars VM bronze i 
let dobbeltfirer som toppræstationerne. Kong Neptun døbte vore nye kaniner som 
efterfølgende spiste ”kaningryde”. Klubkaproningen blev afholdt som de senere år både i 
dobbeltfirer og otter, en- og toåres klubmestre. Standerstrygning og efterfølgende klubfest var 
igen vellykket med live band og en oplagt toastmaster Victor. I november blev der afholdt 
kegleaften for herrer og damerne. I december blev klubbens julebanko traditionen tro afholdt 
med flere end 70 deltagere. Euro Slide blev også afviklet med stor sucess. 
Som tidligere år er beretningen delt op i underafsnit.  

Sportslige resultater 

NM på Årungen, Norge. 
Alle Bagsværds deltagere vandt Guld, Emma Hammer og Marie Mørch i W2X, Mikkel Aaslet, 
Marcus Johansen, Niels Frederiksenog Nicolai Jørgenseni M8+, Emil i 4X- 
 
U19 i Rio Brasilien 
Vi havde tre hold med. Emma og Marie i W2X nr 13, Niels og Marcus i M4- nr 12 og Emil i 4X- 
nr 11 alle tre hold fine placeringer. 
 
U23 Plovdiv Bulgarien 
Mads Petersen blev nummer 8 i LM4- 
Sofie Råbjerg Mikkelsen blev nr 12 



Mathilde Persson var med i LW2X, desværre blev holdet ramt af sygdom og blev nødt til at 
afmelde. 
 
VM Aiguebelette - Frankrig 
Jens Wilhelmsen fik muligheden for at komme på letvægtsfirer uden sammen med Jacob 
Søgaard, da Martin Jørgensen fra Næstved blev ramt af en længerevarende sygdom. Firerens 
resultater blev bedre og bedre gennem sæsonen efterhånden som Jens blev roet ind og de fik 
en EM bronze og senere VM Sølv og dermed var firerens deltagelse til Ol sikret. Lisbeth og 
Mette i W2X blev nummer 13 og desværre ikke en placering, der kvalificerede dem til OL. 
Oscar Petersen vandt Bronze i LM4X og Mathilde Persson nr 9 i LW4X 
 
Baltic Cup – Jønkøbing – Sverige 
W4- Nikoline Bay, Mathilde Skovgaard og Mathilde Norking Bronze og Sølv 
W4X  Stine Mathiassen Guld og nr 4 
W2X Stine Mathiassen Sølv 
Vi havde sammenlagt 4 udtagne roere. 
 
Danmarks mesterskaberne blev afholdt på Bagsværd Sø og som noget nyt over to dage. I små 
både om lørdagen og store både om søndagen. Desuden blev der udskrevet flere nye løb. 
Inden mesterskaberne vidste vi godt at vi ville få det svært, da de nye tiltag ikke ville være til 
Bagsværds fordel. Vi fik dog tre første pladser. Mathilde Persson i LW1X, Emil, Niels, Mikkel 
og Malte i 4X- og i pigerne junior otter. Desuden stillede vi som eneste klub i alle fem otter løb. 
Fortsættes afviklingen over to dage vil der gå en del år før vi igen kan gøre os gældende til DM. 
  
Sommerferie aktiviteterne (skoleroning) var igen en succes med fuldt hold i 3 uger, med 
omkring 90 unge deltagere. Vi var desuden med i Ballerups kommunes sommerferie 
aktiviteter. Desuden havde vi vores succesfulde ungdoms træningslejr i Falkenberg med vores 
egne roere og samarbejdsklubber.  
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. Karen og Mia har delt 
kaproningsadministrationen mellem sig og det fungerede igen som en velsmurt maskine. 

Junior 

Der har været god stemning i de enkelte grupper, men også grupperne i mellem. I løbet af 
sæsonen har vi hevet mange flotte resultater hjem. Det er bl.a. blevet til et par 
årgangsmesterskaber, medaljer til både indendørs DM/NM/EM og udendørs DM, samt 
guldmedalje i TU-cup og medaljer til langt de fleste regattaer i løbet af sæsonen. Regattaen i 
Bad Seegeberg blev aflyst og vi har erstattet den med en i Ottendorf. Det er ikke optimalt men 
vi har ikke kunne finde andre passende regattaer i udlandet for vore Jun B, C og D roere. Roere 
og ledere fik en rigtig god modtagelse i Ottendorf og havde en fin regatta.  
Vi har haft nogle super engagerede forældre, der bl.a. har fortsat arbejdet med en klub 
kalender. Derudover har de været gode til at hjælpe til, når der har været brug for det. Vi 
glæder os til at se, hvad 2015 byder på. Stor tak til Julie, Frederik, Rasmus, Charlotte og Line 
for at holde styr på dem. 
 
Motion 



Sæsonen startede op med, at der heller ikke i år var en motionschef, som kunne styre 
afdelingen. Det medførte at Jørgen Bloch havde indkaldt til et møde. Formålet med mødet var 
dels at forhører om der var en person der ville være ansvarlig for motionsafdeling, samt delt 
at drøfte fordelingen af både. Undertegnede ville godt påtage sig opgaven, under 
forudsætning, at der var flere der ville hjælpe med instruktionen, som blev besluttet skulle 
ligge om tirsdagen. Det har desværre vist sig ikke at dette ikke kom til at holde. Det er kun 
ganske få, der har, kunne deltage som instruktør. 
Af de mere positive oplevelser, at den opbakning der var til at stå for instruktionen af en 
”sculler skole” som foregik i weekenden den 9. og 10. maj. 10 havde tilmeldt sig til dette 
kursus, som vi håber, kan gentage sig i maj 2016. 
Efter sommerferien startede vi op med instruktion om tirsdagen. Her var der fra 2 til 6 der 
mødte op. Der var i denne periode god opbakning til instruktionen, således at der var 2 
instruktører hver tirsdag, næsten. 
Det må desværre konstateres, at det er vanskelig at få den nødvendige back up i form af 
instruktører, hvilket er et stort problem, når der er personer her henvender sig for at lære at 
ro. 
I år har Lene og Kirsten lover at de vil tage sig af instruktionen om tirsdagen. Jeg er glad for, at 
de har ville påtage sig denne opgave. 
Efter standerstrygningen at starte vi med ”masters roning” lørdag og søndag. Der var 17 der 
havde tilkendegivet, at de gerne ville ro, enten lørdag eller søndag, eller begge dage. Det har 
betydet, at der enten ar blevet roet 8’er eller 4- og 4x. Vi har dog været nød til at aflyse nogle 
gange på grund af for meget blæst og senest har der været is på søen hele januar måned.  
Masters Regatta foregår på Bagsværd Sø i fra den 8. til 11. september 2016, så det er vel 
nærliggende, at Bagsværd Roklub, stiller med nogle hold. Der er udsendt et Nyhedsbrev hvor 
interesserede har, kunne skrive sig på, samt om man var til én eller to årer, samt hvor meget 
man ønskede at træne. Der er pt.13 der har skrevet sig på. 
Det er planen at indkalde til et møde, efter standerhejsningen, med det formål at få etablere 
nogle ”brutto hold” som typisk kan bestå af 6-8 personer der gerne vil ro med 2 årer, enten 4x 
eller 2x. Holdene kan så, i fælleskab finde de dage der passer dem bedste samt, det vigtigste, 
hvem kan de enkelte dage. Tilsvarende med dem der ønsker at ro med en åre. 
Det er håbet, at vi så kan finde en eller to personer, der på skift eller sammen kan tage ud i 
motorbåd og ”fejlrette” de enkelte hold på vandet. 
 
Knud Riis. 
 
60+ 

60+ er den hemmelige afdeling, som bruger klubben, når alle andre er i skole eller på arbejde. 
Den består af knap 50 skønne mennesker, der har rundet de 60 (-mindst) men som stadig har krudt i 

siddeaggregatet. 

De ror 3 gange om ugen, tager på ture i andre roklubber, får besøg af roere fra andre klubber, har en 

4-dages tur hvert år,  og ud over det, , så lægger de mange timers arbejde i at holde klubben 

nogenlunde i orden (….sisyfosarbejde, - men de prøver). 

De laver småreparationer, hjælper med Attention Go, genbrug, stævnerne i Gladsaxehallen og 

regattasalg, slår græsset, fejer broen, kører trailere, sejler motorbåde til regattaer, ordner køkkenet, 



pusler om gigbåde og inriggere, passer redningsvestene, styrer vores stand på Gladsaxedagen, 

sender dåser og flasker til genbrug, servicerer hjertestarteren, hænger nyt toiletpapir op, sørger for 

at vores skraldebøtter bliver sat frem, så skraldemændene kan få fat i dem,  og meget mere. 

Lyder det som pral? – det er det ikke, det er ren stolthed. Tænk at have så mange dedikerede 

mennesker i sin afdeling ,- og så er de altid glade, omsorgsfulde og imødekommende. Vi har det 

godt i 60+ afdelingen. Kom forbi en dag, så gir vi en kop kaffe. 

-Lene Balschmidt 
 
Huset & Materiel 
Vi endelig indkøb vores elektroniske låsesystem til resten af  de døre hvor vi jævnligt bruger 
nøgler til. I slutningen af året fik vi tilsagn fra kommunen om at de gerne ville give tilskud til 
etablering af ventilation af ergometerrummet, det betyder at kommunen kommer til at styre 
det og derfor vil det blive en længere proces men nu er den sat i gang. Vi fik også skiftet vores 
gas fyr og en forventning om at vores varmtvandsbeholder bliver skiftet inden for kort tid. 
 
Som de senere år har vi også i år fået fornyet vores bådepark de fleste med nyere brugte både 
desuden er der bestilt ny båd til næste sæson, da vi endelig fik solgt en otter og to firer. I 
lighed med de senere år udskiftede vi også i år 12 ergometre med nye,  det medfører at vores 
ældste ergometer er 3 år.  
 
Økonomi 
Ved indgangen til 2015 var vi bekymret for om budgettet kunne holde, da udgifter til U19 VM i 
Rio ville være høje. Det viste sig dog hurtigt at likviditeten ville blive ekseptionel hen over 
året, først fik vi solgt tre planlagte dyre både og dernæst fik vi 3 store firmaarrangementer 
ind. Alt i alt er året blevet det bedste nogensinde.  
 
Medlemstallet har været rimeligt stabilt. Vi har heldigvis en fast kreds af sponsorer og i løbet 
året er vi blevet støttet af et par fonde med højere end forventede beløb. Som tidligere år har 
vi nogle faste aktiviteter, der bidrager positivt til klubbens økonomi. Euro Slide ergometer 
regatta og ergometer DM blev takket være Knud Riis sikre organisation igen en stor succes 
også økonomisk. Det er dejligt at se, at klubbens medlemmer bakker om disse vigtige 
aktiviteter. Igen i år har vore firmaarrangementer bidraget positivt og vi har fået stor 
anderkendelse fra deltagere og firmaer. Vi fik en ny type firmaarrangement startet op. Hvor 
firmaet først har en antal gange i ro ergometer og dernæst kommer på vandet i otter og 
endelig afsluttende med en regatta i dette tilfælde World Masters regatta i Hazewinkel. Vi 
havde ingået aftaler med med to firmaer Nordea og Bruun Hjele. Arrangementet var 
succesfuldt og der var stor tilfredshed blandt deltagerne og firmaerne. Alle arrangementerne 
er blevet styret af Franks sikre hånd, primært med kaproerne som hjælpere.   
Herudover har vi en del ”ikke ro” relaterede arrangementer eksempelvis genbrugsmarked, 
styret af John som også er vigtige for at opretholde vores aktivitetsniveau.  
Transport er en stor udgifts post vores aftale med AVIS om lejebiler fornyede vi for en to åres 
periode. 



Fremtiden 

I 2016 forventer vi igen at være den klub der sender flest junior og senior roer til 
international mesterskaber. Letvægtsfireren er kvalificeret til OL og vi håber at Lisbet også 
kommer med. Desuden bliver det spændende at følge med i hvad Oscar kvalificerer sig i. Skole 
samarbejder vil sandsynligvis også komme til at præge sæsonen endelig bliver der afholdt 
World masters regatta på Bagsværd Sø i september med forventet 3000 roere som vil præge 
livet i klubben. 
 
Tusind tak for hjælpen i 2015. 
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