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4. marts 2018 

Beretning 2017  
 
Som tidligere år deltog Bagsværd Roklub med flest deltagere til Gladsaxe kommunes 
idrætsmodtagelse, det vidner om et konstant højt niviveau af DM, EM og VM placeringer. 
Endnu engang afholdt BR ergometer DM med Knud Riis som stævneleder. Har efterhånden 
afviklet dette arrangement i mange år, men alligevel finder vi stadig områder hvor vi kan 
forbedre det, primær fokus var på minimere udgifter og  øge deltagernes sikkerhed. Under 
stævnet og ved den efterfølgende evaluation fik vi stor ros fra ro-danmark.  
Ved generalforsamlingen blev Emil Blach valgt som bestyrelsesmedlem. Det lykkedes dog ikke 
at finde en sportchef ved generalforsamlingen, det har givet ekstra opgaver til resten af 
bestyrelsen. 
Karens projekt ”Gladsaxes stærkeste klasse” blev afholdt samtidig med ”Skole-OL”. 
Koncepterne er stort set de samme med tilbud til 6. og 7. klasse, som dyster over 4000m i et 
ergometer mod andre skoleklasser. Det forventes fremover at det bliver ”Skole-OL”, der vil 
blive vores primære fokus område dels med større bredde dels med bedre økonomi. Eventet 
blev afviklet med stor succes med deltagelse af flere end 20 klasser fra Gladsaxe og 
omliggende kommuner. Elever og lærere var glade for arrangementet og med stor hjælp fra 
60+, må det betegnes som en succes. Desuden har vi kørt flere forløb af ”Attention Go”, som er 
et tilbud til folkeskoleklassernes ældste klasse trin også med 60+erne som hjælpere. 
Til standerhejsningen fik vi døbt en dobbeltfirer af Johannes Fog fonden: Johannes. 
Klubbens fødselsdag blev traditionelt afholdt med grillmad til medlemmerne som tak for 
deres hjælp gennem året.  
I juli og august havde vil flere deltagere med til U19, U23 og senior VM, flere af vore deltagere 
blev ramt af uheld, mest spektakulært var Fridas hvor stammen til svivlen knækkede 300m 
før mål hvor de var på en ret sikker medaljekurs.  
I 2017 ændrede DFfR strategi til også at acceptere at danskere i udlandet fik mulighed for at 
repræsentere Danmark til mesterskaber. Det resulterede bl.a. i en dame firer og otter i U23 
hvor BR havde flere roere på, resultatet blev tættest muligt på podiet. 
I  sensommeren fik vores klubchef Knud Riis problemer med hjertet og blev rådet til at drosle 
ned. Han kunne dog forsætte med opgaver hjemme fra. Bestyrelsen valgte på den baggrund at 
indkalde begge suppleanter til erstatning for Knud. Tak til Nina og John for med kort varsel at 
hjælpe til. 
I september deltog en større gruppe motionister i World Masters Regatta i Bled Slovenien 
med mange fine placeringer. Senere på måneden kom Kong Neptun forbi og døbte vore nye 
kaniner. I oktober havde vi alle vore ottere til Copenhagen harbour race, ugen efter havde vi 
to ottere til det tradionsrige Neuköllner Ruderfestival i Berlin hvor også kredsens bymatch 
blev afviklet. Klubkaproningen blev organiseret af vores nye ’frivilligudvalg’ og afholdt som 
sidste arrangement inden standerstrygningen. Den efterfølgende klubfest var vellykket med 
Veronika som organisator med hjælp fra flere kaproere. Vi fik alle genopfrisket vores Kim 
Larsen klassikere. I november blev der afholdt kegleaften for både damer og herrer. I 
december blev klubbens julebanko arrangeret af Mia og Helle med mere end 75 deltagere, 
denne gang med varme i hallen. Til stor glæde har vi igen fået tiltrukket Hans-Henrik Kaaber 
til klubben med henblik på at overtage vore ergometer arrangementer. Til Euro Slide bestod 
Hans-Henrik sin ilddåb – for deltagerne var det vellykket - for arrangørerne fik vi 
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udfordringer som vi ikke tidligere har set eller drømt om. Vores kalenderprojekt blev styret 
sikkert igennem af Anders - tak for det.  

Sportslige resultater 

Som tidligere nævnt har Bagsværd Roklub været repræsenteret ved alle internationale 
mesterskaber, hvor forbundet har sat mandskaber til. Det drejer sig om Baltic Cup, Nordisk 
Mesterskab, U19 EM og U19 VM, U23 EM og  U23 VM samt senior EM og VM i Florida. 
 
Danmarks mesterskaberne blev afholdt over en dag på Bagsværd Sø. I junior vandt vi M4X- 
med Aksel, Lasse, Oliver og Sigurd. For seniorene fik vi: 1. Pladser: LM2X, LM4-, W8+, W2- 
(Frida og Ida), 2. Pladser: LM1X, W1X, W4X  3. Pladser: M4X-, M8+  
Desuden vandt vi en del Årgangsmesterskaber, EM (Mathile Persson) og DMer i ergometer. 
Ialt er der 47 medlemer, der har repræsenteret Danmark og/eller vundet mesterskaber for 
klubben i 2017. 
 
Sommerferieaktiviteterne (skoleroning) var en succes med fuldt hold i 3 uger, med omkring 
80 unge deltagere styret af Mathilde Jørgensen. Desuden havde vi vores succesfulde 
ungdomstræningslejr i Falkenberg med vores 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. 

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 
medaljer til langt de fleste regattaer i løbet af sæsonen. For at test regattabanen af i Haderslev 
havde vi lagt vores traditionelle påske træningslejr i Haderslev -  på trods af vejret blev der 
trænet igennem og øvet i tysk. Den senere regatta i Haderslev blev også en stor succes trods 
blæst om søndagen. Roere og ledere fik en rigtig god modtagelse i Haderslev.  
 
Vi har haft nogle super engagerede forældre. De har været gode til at hjælpe til, når der har 
været brug for det. Vi glæder os til at se, hvad 2018 byder på. Stor tak til Mette, Kim,  Mathilde, 
Jens Olav og Line for at holde styr på dem. 
 
Motion af Regitze Rønstrup 
 
Lørdags 8+ er i gang året rundt, men da lidt vinter ramte Danmark i begyndelsen af det nye år, 
måtte den indstilles i et stykke tid. Til tider er det lidt svært at skaffe mandskab og ikke 
mindst en styrmand. Tak til Aage for at styre indkaldelserne. Det er til tider et utaknemmeligt 
job. 
Vi har fået 3 nye medlemmer, der også er medlemmer i Roskilde Roklub. Ønsket var at ro 
outrigger, og det håber jeg er blevet indfriet for alle 3. Jeg har indtryk af, at I er faldet godt til, 
og deltager tilmed i det sociale liv. Det er dejligt. Velkommen til Hellmut, Peter og Astrid. 
På regattafronten deltog flere både i Copenhagen Regatta i maj, og her blev det til 2 
guldmedaljer, og andre fine placeringer. I slutningen af juli var der Nordic Masters på 
Bagsværd Sø. På trods af, at det var midt i ferien formåede vi da, at finde mandskab, så vi 
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kunne vise flaget. Til DM i august ville vi gerne have stillet en 8+ i masters, men den disciplin 
findes ikke til DM. 
I september drog en rimelig stor skare til smukke Bled i Slovenien for at deltage i World 
Rowing Masters. Så vidt jeg er orienteret var der ikke nogen medaljer, men forhåbentlig var 
det en rigtig god oplevelse for jer. 
Roåret sluttede med Copenhagen Harbour Race. Vi formåede desværre ikke at finde 
mandskab til det, men 18+ stillede en herre og en dame 8+. 
Bente Holmquist tog initiativ til at starte en søndagsdame 8+ op. Den kom i gang efter 
standerstrygning, og den er en stor success. 
Roskole(erne). Allerede inden sæsonen startede var der flere, der meddelte, at de ikke 
ønskede at være instruktører, og de stoppede desværre med at komme på vores rodage, 
mandage og torsdage. De fandt andre muligheder. 
 Nye startede op ad hoc i foråret. Nogle nåede at blive frigivet inden sommerferien. I 
slutningen af juli startede en ny roskole, hvor der var annonceret i Gladsaxe Bladet, og rettet 
henvendelse til ikke frigivne fra 2016 og forårsholdet 2017. Det blev vist til omkring 20 
kaniner i alt. Det er jo selvfølgelig rigtig godt, at klubben kan tiltrække så mange nye, men 
desværre var der så få instruktører til rådighed, at det i store træk var de samme hver gang (i 
næsten 3 måneder). Nogle helt nye valgte at stoppe efter nogle uger, andre fortsatte frem til 
standerstrygning, og der er stadig nogen, der mangler at blive frigivet, og hvad jeg har 
kendskab til, har 2 meldt sig ud. Efter standerstrygning er der startet en del nye, der primært 
ror ergometer om onsdagen hos Mathilde Skovgaard. Velkommen til alle, der startede i 2017. 
 
60+ af Lene Balschmidt 
I 60+ afdelingen går det godt. Vi er efterhånden ca. 50 meget aktive medlemmer. 
Foruden roning tre gange om ugen, sommer og vinter, har vi haft følgende aktiviteter: 
Vi har haft skovfitness med en extern instruktør. 
Vi har været konsulenter ved projekt Attention Go, hvor skolebørn kommer i klubben og 
lærer at ro. 
Vi hjalp også ved afviklingen af Gladsaxes stærkeste klasse. 
Vi havde et brag af en forårsfest. 
Vi har haft et hold roere på en 4-dages tur til Sønderborg Roklub. 
Vi har afholdt et antal loppemarkeder på Gladsaxe kommunes Grønnegården. 
Vi sørgede for salg af kaffe, kage, pølser m.m. ved regattaer på Bagsværd Sø. 
Vi har været på besøg i Københavns Roklub, hvor vi, sammen med KR-roere roede tur i 
Københavns Havn. 
Vi havde en velbesøgt stand på Gladsaxedagen, hvor folk kunne prøve at ro i romaskine, og 
måske vinde et halvt års medlemskab. 
Vi har haft vores egen kanindåb med efterfølgende kaninfrokost. 
Nogen få af os deltog i klubfesten, til gengæld var vi mange der var med til kegleaften, både 
damer og herrer. 
Vi havde juleroning, en helt speciel kaproning, med efterfølgende julemiddag. 
Vi har været hjælpere ved stævnerne i Gladsaxehallen, Og så har vi fået endnu en 
langtursstyrmand, så nu har vi 10 af slagsen. 
Men det aller vigtigste, er at vi er en gruppe mennesker, der holder af at bruge tid i hinandens 
selskab. Det bliver aldrig kedeligt. 
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Huset & Materiel 
I slutningen af året fik vi endelig tilsagn om tilskud til vores ventilation fra kommunen, det har 
vi efterfølgende fået tilsluttet og skulle i skrivende stund være klar. Fremgangsmåden vi 
benyttede vil vil prøve at se om vi kan bruge den på andre vedligeholdelsesområder i klubben. 
Fra efteråret har vi også fået udskiftet og genetableret belysning i stort set hele klubben. 
 
Grundet vores økonomi satte vi vores bådmatriel fornyelse på hold. I lighed med de senere år 
udskiftede vi også i år 10 ergometre samt et ski ergometer med nye.  Ian og Finn har fået fint 
styr på værkstedet, tusind tak for det. I resten af klubben er det fortsat en udfordring, så 
klubbens medlemmer opfordres til at give en hånd med. 
 
Økonomi 
Ved indgangen til 2017 havde vi et stort underskud – hvilket resulterede i at vores 
investeringsniveau blev næste nulstillet. Det har præget året uden dog at være et kritisk, 
Bagsværd Roklub er i bund og grund en sund forening med mange aktiviteter, medlemmer og 
ønsker om at få det til at fortsætte. Helt frem til december så det ikke positivt ud med vores 
regnskab. Bestyrelsen arbejdede derfor på at finde faste udgifter vi kunne fjerne og dermed  
fremadrettet få en bedre økonomi. Vi vurderede at administrations omkostningerne ville give 
de mindste effekter for klubben medlemmer. Vi har derfor valgt opsige vores abonement på 
TV, fast telefon og kontingent til københavnskredsen. TV og telefon er de sidste mange år ikke 
blevet brugt i særlig stor udstrækning. Kredsmedlemsskabet har været oppe at vende flere 
omgange der har dog ikke været enstemning om det før nu. Bagsværd Roklub har stor 
interesse i at hjælpe dansk roning på alle plan og det gælder også kredsen, bl.a. i forbindelse 
med aftenkaproninger og bymatch. 
Året endte heldigvis ikke så slemt som vi havde forventet primært på grund af mange 
anonyme donationer gennem DFfRs gaveordning. Udover BR hjælper disse donorer også DFfR 
med deres bidrag – desværre er langt de fleste anonyne, så vi kan ikke takke dem personligt, 
men jeg vil gerne på dette sted sige tusind tak for støtten – det gør vores bestæbelser på at 
gøre klubben bedre meget lettere - TAK 
 
Medlemstallet har været rimeligt stabilt. Som tidligere år har vi nogle faste aktiviteter, der 
bidrager positivt til klubbens økonomi. Euro Slide og ergometer DM blev takket være Knud 
Riis’ og senere Hans-Henrik Kaabers sikre organisation endnu 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 anerkendelse fra deltagere og 
firmaer – desværre har der været færre end tidligere år. 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.  
 
Tak til Regitze, Kirsten og Lene for beretning og hjælp i Motion og 60+ afdelingerne. Samt Mia, 
trænere, instruktører og andre medhjælpere. 
 
Mikael Espersen 
 
 
 


