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3. marts 2019 

Beretning 2018  
 
Bagsværd Roklub deltog med næstflest deltagere til Gladsaxe kommunes idrætsmodtagelse, 
det vidner om et konstant højt niveau af DM, EM og VM placeringer. Hans-Henrik styrede 
sikkert ergometer DM som stævneleder som han og Bagsværd fik stor ros for under stævnet 
og ved den efterfølgende evaluation fra ro-danmark.  
Ved generalforsamlingen takkede Thorkild Harsløf af som økonomichef. Thorkild har været 
økonomichef i mere end 10 år og har udfyldt et stort og vigtig job. Svend-Erik Nielsen blev 
valgt som ny økonomichef. Svend-Erik kommer fra 60+ og har stor erfaring fra lignende 
funktioner i sit arbejdsliv. På sportchef posten blev Jens Graudal valgt ind i bestyrelsen. Jens 
har godt gang i en karriere som U23 VM roer og dermed fingeren på pulsen om hvad der sker 
på kaproningsfronten. Endelig trådte Torben Nicolaisen til som ny Klubchef. Torben har 
hjulpet på flere fronter i løbet af årene og han har vist at han klarer opgaven rigtig godt.  
Karens projekt ”Gladsaxes stærkeste klasse” blev overtaget af Mia i samarbejde med 60+ og 
afholdt samtidig med ”Skole-OL”. Koncepterne er tilbud til 6. og 7. klasse, som dyster over 
4000m i et ergometer mod andre skoleklasser i nærområdet. Vi vil prioritere ”Skole-OL” 
højere, da der er større bredde og bedre økonomi. Eventet blev afviklet med stor succes med 
deltagelse af flere end 18 skole klasser fra nærområdet. Elever og lærere var glade for 
arrangementet, desuden fik vi lokal presse og lokalpolitikere lokket ned i klubben. Med stor 
hjælp fra 60+, blev det endnu en succes.  I løbet af foråret 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 enkelt båd. 
Til klubbens 75års fødselsdag var der blevet nedsat et festudvalg, som arrangerede en 
uforglemmelig eftermiddag ved søen. Vejret var perfekt varmt, sol og ingen vind. Vi havde 
inviteret mere end 50 personer, borgmester, politikere, idrætspersoner, klubformænd og 
tidligere medlemmer. Der var bl.a en pop-up bar, god mad udefra, underholdning, bådedåb og 
taler fra borgmester Trine Græse, forbunds formand Henning Bay, politiker Lars Abel, 
kraftcenterchef Morten Espersen, VM guldvinder Mette Bloch og Henrik Nørlund(kylling). Vi 
fik døbt 2 både en ny otter og ny toer. Der var omking 150 personer og det blev sent inden de 
sidste gik – tusind tak til alle deltagerene og specielt til arrangørerne.  
I juli og august havde vi flere deltagere med til U19 VM, U23 VM, WorldCup i Luzern og senior 
VM. Mathilde fik en sølv medalje til VM i LW4X-. Desuden havde vi to kvinder Ida Gørtz og 
Frida Sangaard) på satningsbåden W4- som fik en 4.plads og Jens Graudal fik også en 4 plads i 
LM4X- til VM. 
 
Da World Masters lå i florida, tog vore motionister i stedet til Masters EM i München med flere 
fine placeringer til følge.  
Vi fik arrangeret med Kong Neptun at han kom forbi klubben og døbte vore kaniner i 
september. Senere samme måned blev der afholdt DM i Sorø i perfekt vejr og med mange gode 
Bagværd placeringer. 
I oktober havde vi alle vore ottere til Copenhagen harbour race som også blev afviklet i 
perfekt efterårsvejr. Klubkaproningen blev organiseret af nye kræfter og afholdt som sidste 
ro-arrangement inden standerstrygningen. Den bestod af dels otterløb og dels af 
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ergometerroning. Afgørelsen både i roning på vandet og på land blev ekstrem tæt. Stor cadeau 
til holdsætningen Den efterfølgende klubfest var vellykket med ’M’ som organisator og hjælp 
fra flere kaproere. Vi fik alle lært et par dristige ’moves’ af super instruktør Mathilde og luftet 
vores Hawaii skjorter. I november blev der traditionen tro afholdt successfulde kegleaftener 
for både kvinder og mænd. I kvindernes tilfælde var det lagt op til ungdomsoprør og jeg tror 
alle der var med var tilfredse. I december blev klubbens julebanko arrangeret af Mia og Helle 
med mere end 75 deltagere. Euro Slide blev afholdt i badmintonhallerne som trods mindre 
plads alligevel blev vellykket. Vi havde erstattet vores tidligere kalenderprojekt med en jule 
skrab som bleve styret sikkert af Veronika og Steen Christensen med et betydeligt overskud - 
tak for det.  
 
Sommerferieaktiviteterne (skoleroning) var en succes med fuldt hold i 3 uger, med tæt ved  
80 unge deltagere styret af Mathilde Norking. 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. 
 
Motion af Regitze Rønstrup 
 
Der er nok ikke så mange, der tænker over, at der i mit job er en ”usynlig” opgave, der tager en 
del tid – det er besvarelse af mails. Jeg har prøvet at lave en opgørelse, og der kommer jeg 
frem til 761 frem-/tilbagemails i 2018. De fleste henvendelser er fra nye, og langt de fleste 
fører til start i ergometer i vintersæsonen. Sidste vinter startede de nye i ergometer om 
onsdagen, hvor Mathilde satte dem ind i hvordan man ror ergometer. Samtidig lærte de 
hinanden at kende inden roskolen startede, så de var faktisk rystet sammen inden. 2xMathilde 
tog sig af oplæringen fra motorbåd, som primært foregik i trekanten. En af fordelene ved det 
var, at de nye blev tvunget til at lære kommandoerne, og kunne dem bedre end kaninerne 
ellers kan. Roskolen foregik over 10 gange, og endte med, at vi erfarne tog os af frigivelserne. 
Nogle få faldt fra inden roskolen startede, men vi fik frigivet 10, og det er glædeligt de stadig 
er medlemmer og er aktive, og som jeg føler det, er faldet godt til. I september afholdt vi 
scullerkursus for de nye, hvor det primære formål var at prøve 1x og 2x, og ja, der var der 
nogen, der lige skulle afprøve vandtemperaturen. Tilbagemeldingen var, at de havde været 
utrolig glade for scullerkurset, og efterfølgende blev der indimellem roet 1x og 2x. 

Den årlige mad- og vinaften havde temaet ”Østrig”, og den var, som altid, en rigtig hyggelig 
aften med god mad og vin og også fine udklædninger. 

Aages 8+ fik skarp konkurrence af Bentes 8+. Den havde desværre trange kår på trods af 
Aages ihærdige indsats med sjove og underfundige sms´er, der havde til formål at samle et 
mandskab. Desværre lykkedes det ikke så ofte. Det blev dog af og til til en 4-/4x. Dameotteren 
startede som et søndagsprojekt. Det var ikke nok for de 9 entusiastiske damer, der er 
tilknyttet, så i foråret blev torsdagen taget med og efter sommerferien inddrog vi også 
mandagene. Jeg tror godt jeg tør godt vove den påstand, at vi er dem i klubben, der 
motionerer otterne mest. Vi deltog i Copenhagen Regatta, Sorø og Copenhagen Harbour Race. 
Sidstnævnte bød på fantastisk vejr, hvor man kunne sidde i korte bukser og bare arme i 
båden. Uden styrmand/-mænd havde dette ikke kunnet lade sig gøre. Vi har haft 2 supergode 
og stabile styrmænd – Jacob og Michael, som jeg vil sige en stor tak til for jeres hjælp. Den har 
vi sat meget stor pris på. 
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Vi har haft nogle meget hyggelige torsdagsspisningsaftener, hvor især sommeren blev nydt 
med grillmad og tilbehør. Vi er meget ofte de samme personer, men jeg håber, at se nogle flere 
i år, der ellers ikke plejer at komme. Kom en gang i mellem og nyd det sociale. 

Flere deltog i DM i Sorø, og det blev til sølv i 4x/4- og 2x for herrer samt bronze i 2- også for 
herrer. 

Steen Nielbo deltog i Sjællandsmesterskaberne i ergometer, og blev Sjællandsmester i sin 
klasse. 

Til Euroslide Open deltog vores dameotter, og en herreotter sammensat til lejligheden. Begge 
hold vandt sølv. 

I løbet af året fik vi også nogle nye, der for år tilbage, var kaproere i andre klubber. 
Velkommen til jer. 

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle, der har hjulpet til med stort og småt. Det er rart, at nogen 
vil hjælpe, når der er behov. Også tak til Mia E. for godt samarbejde. 

60+ af Lene Balschmidt 
Årets gang i 60+, ganske kort: 
Roning hver mandag, onsdag og fredag, sommer og vinter og derudover: 
Kortturs styrmands kursus - Bådistandgørelse - Frokostarrangement ved standerhejsningen - 
Attention Go - Gladsaxes Stærkeste Klasse - 1.ste hjælps kursus - Regattasalg - 4dages tur til 
Berlin - Dagstur til KR - Besøg hos Hans - Dagstur til Birkerød - Kanindåb - Dagstur til 
Hellerup - Gladsaxedagen - Gymnafit - Kegleaften - Deltagelse ved Euro Slide Open - Vinter 
8GP - Juleroning - Deltagelse ved DM/EM indendørs + diverse dejlige sammenkomster med 
lækker mad. 
 
Huset & Materiel 
Flere af vore køkken maskiner blev udskiftet i løbet af året bl.a. opvaskemaskine og komfur. 
Desuden fik vi lavet et gelænder ved vores udvendige trappe og også lavet en mulighed for at 
udvide ergometerrummet. Vi fik sat ekstra sbake op i firer hallen og fik den samtidig ryddet 
op takket være Peter Skafte.  
Ian fik ryddet op i vore årer og fik solgt dem der ikke længere var brug for. 
Vi har stadig problemer med antallet af mus – medlemmerne opfordres til at tage alt spiseligt 
med hjem, lukke det inde og ligge de i skraldespandene, huske at lukke låget og gerne tømme 
dem ofte i vores udvendig container som selvfølgelig også skal have lukket låget. 
 
Vi skiftede 10 ergometre samt et ski ergometer med nye og fik også nogle nye ergometer 
cykler pas godt på dem. I resten af klubben er der indimellem udfordringer, så klubbens 
medlemmer opfordres til at give en hånd med. 
 
Økonomi 
Ved indgangen til 2018 havde vi et rimelig likviditet – hvilket resulterede i at vi igen kunne 
investere i forbedringer. Bagsværd Roklub er i bund og grund en sund forening med mange 
overskudsgivende aktiviteter stabile medlemmer og ønske om at få det til at fungere. Frem til 
november lå vi lidt foran regnskaberne fra sidste år.  
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Året endte heldigvis med et positivt resultat. Igen i år har vi fået mange anonyme donationer 
gennem DFfRs 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 – det gør vores bestræbelser på at gøre klubben bedre 
meget lettere – TUSIND TAK. Det vil glæde os hvis donorene 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. Som tidligere år har vi nogle faste aktiviteter, der bidrager 
positivt til klubbens økonomi. Euro Slide og ergometer DM blev takket være 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 – 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 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 
Morten, Mia, trænere, instruktører og andre medhjælpere. 
 
Bestyrelsen/Mikael Espersen 
 
 
 


