24. maj 2021

Beretning 2020
Bagsværd Roklub havde som sædvanlig med en stor gruppe roere til Gladsaxe kommunes
idrætsmodtagelse, hvor NM, DM og VM-placeringer samt Team-Danmark udøvere bliver
inviteret. Ida og Frida var indstillet til Gladsaxe kommunes idrætspris som de vandt efter
deres fornemme bronzemedalje i Linz (AUT).
Jens Graudal havde overtaget stævneleder opgave med ergometer DM i Gladsaxe Sportshal.
Concept2 leverede et nyt afviklingssystem som gjorde at vi kunne justere på opsætningen af
ergometre med inspiration fra afviklingen af EM i Paris, så det blev muligt at have flere
deltagere til at konkurrere samtidig. Desuden havde vi også justeret lidt på afviklingen af
stafetløb hvor deltagerne nu skulle starte på en linje og løbe frem til ergometrene. Stævnet
forløb over al forventning og ændringerne blev vel modtaget.
På generalforsamlingen stoppede Veronika i bestyrelsen efter mange års uvurderlig hjælp.
Desværre kunne vi ikke finde en kommunikationschef til at afløse hende, men hun har fortsat
med at hjælpe, hvor det gav mening – tak til Veronika. Kort tid efter generalforsamlingen blev
landet lukket ned og rigtig mange af vore normale arrangementer kunne ikke gennemføres.
Til standerhejsningen var der forsamlingsforbud på 10 så bestyrelsen valgte at holde den
uden indkaldelse. Da udendørssport var muligt med optil 10 personer fandt vi rigtigt at
afholde den, så medlemmerne stadig kunne komme på vandet efter det normal ro-reglement.
Dette gjorde at roning kunne foregå på normal vis og flere grupper brugte dette. Ophold,
træning og omklædning i klubhuset var ikke længere muligt for langt de fleste medlemmer,
enkelte af vore topatleter kunne dog stadig træne som normalt.
De fleste danske regattaer blev aflyst, kun Holstebro, og DM på Bagsværd sø blev afholdt. I
løbet af sæsonen begyndte DRC at afholde race weekender ligesom Københavns kredsen
startede med at afholde små kaproninger som flere Bagsværd roere flittigt deltog i.
Udenlandske regattaer vi normalt deltager i blev ikke afholdt, så som Ratzeburg, Hamborg,
Amsterdam.
Trods vanskelige trænings- og konkurrenceforhold blev der dog afviklet enkelte
Europamesterskaber. Ved EM i Poznan fik Frida og Ida en 4. plads i 4-, Mathilde og Marie blev
nummer 10 i LW2X og Oscar blev nummer 8. Desuden var Marie Ramm til U23 EM hvor hun
fik en 16. plads. OL blev senere udsat til 2021.
Grundet Covid-19 blev Gladsaxe kommunes officielle Sct. Hans fest aflyst og ligeledes
Loppemarkedet hvor vi de senere år har haft en rimelig indtægt fra. Desuden blev en del af
vore normale sociale arrangementer aflyst af samme årsag. Klubbens fødselsdag blev afholdt
med et minimalt program uden indbudte gæster, men en enkelt båd fik vi døbt af vores
håbefulde letvægt roere Magnus og Johan. Desuden udnævnte Præsidiet undertegnede og
Anne Marie som æresmedlemmer. Efterfølgende blev vi nødt til at aflyse Kanindåben,
Klubkaproning, klubfest, Kegleaftenerne, og jule bingo pga. gældende restriktioner. Desuden
måtte vi også aflyse vores slide ergometer stævne.
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Der var dog også enkelte lyspunkter og introduceret nye måder at afvikle arrangementer. De
traditionelle ergometerstævner blev afviklet online på nettet og vi havde for første gang en
stor gruppe der deltog i Jyske og fynske mesterskaber. De danske mesterskaber blev også
afviklet online, men der var ikke det sædvanlige deltager antal delvis pga. færre løbstyper.
Desuden rykkede vi ergometer roning udendørs og det blev brugt flittigt af medlemmerne i
den størrelse grupper, der måtte samles. Det var uanset vejret, således blev der roet i regn- og
snevejr og også sent om aftenen i flere minusgrader.
Vores succes med roskolen videreførte vi med Astrid som tovholder og det klarede hun
særdeles godt, jeg vurderer at vi nu har den største gruppe 30+ roere i klubbens historie og
sikkert også på landsplan.
Sommerferieaktiviteterne (skoleroning) blev gennemført med fuldt hold i 2-3 uger, med tæt
ved 60-80 unge deltagere organiseret med sikker hånd af Mathilde Norking. Vores
traditionsrige ungdomstræningslejr i Falkenberg med egne roere havde vi flyttet til Ringsted
med stor succes der blev bl.a. holdt mini OL med indgangsmarch med hvad jeg vil tro var en
kopi af en romersk senator/kejser. 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+
Som resten af klubben var denne gruppe også underlagt de officielle restriktioner, men det
afhold dog ikke gruppen i at mødes i mindre gruppe og dyrke andre motionsformer bl.a.
vandring omkring vores dejlige sø.
30+
Vi har en støt stigende gruppe af 30+ roere, som flittigt bruger vores materiel. Flere dage er
der blevet sendt mere en 40 roere på vandet. Roskolen i 2020 og også den i 2021 har haft
rekord optag og der har været venteliste. Det er dejligt med den aktivitet.
Junior
Også her har der været stor aktivitet flere gange har vi haft flere ottere på vandet samtidig, jeg
og mange andre af senior medlemmerne glædes ved den megen aktivitet – stor tak til
trænerne for at holde styr på tropperne.
Kaproning
Som nævnt har det være begrænset med regatta aktiviteter, så vore roere har ikke rigtig
kunne vise deres værd. Bestyrelsen valgte at støtte vores største talenter Mathilde, Marie, Ida
og Frida. Vores kaproningschef Mia stoppede desværre ved årsskiftet. Mia har været vores
primære kontakt til DRC, trænere og mange andre interessenter, hun har gjort et fremragende
arbejde og bliver rigtig svær at erstatte. Tak for din indsats gennem mange år for klubben –
MIA ikke kun i klubben har nyt godt af din store indsats også mange i ro Danmark har haft
glæde af din ihærdige indsats. Jeg håber vi kan regne med et på gensyn..
Huset & Materiel
Trods covid fik vi renoveret saunaerne, ekstra udsugning i ergometerlokalet og flere andre
små ting. Desuden fik tilsagn om en opdatering af vores Eltavle. Vi fik også del i en pulje til
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lovliggørelse af klubben (varme/Brand og vægttræning). Efter et ingeniørfirma havde
gennemgået vores faciliteter har det vist sig at beløbet ikke rækker langt. Vi er derfor gået i
gang med at ændre på den nuværende indretning.
Vores regel om, at når vi køber nye både/årer, så skal vi skille os af med samme antal gamle,
har desværre betydet at vi ikke har kunne sælge vore brugte både i samme tempo som nye
blev købt. Vi har derfor en del både liggende til salg, vi håber på at få solgt i 2021.
Vores klubchef Torben valgte at træde ud af bestyrelsen i efteråret, men har heldigvis forsat
med at lave mange af de opgaver Torben varetog i bestyrelsen – tak for det.
Økonomi
Ikke underligt har det også været en meget anderledes år økonomisk år. Mange af de udgifter
vi normalt har vi ikke haft i år - bådetransporter, regattaer mv. Vi har derfor heller ikke haft
indtægter fra dem, så både indtægter og udgifter har være lavere og det har ikke altid været til
at overskue hvilken vej det gik.
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 –
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 faldt en smule i starten men har senere stabiliseret sig og her til foråret igen
steget en smule. Vores faste aktiviteter, der traditionelt har bidraget positivt til klubbens
økonomi, har vi ikke kunne afholde, men til gengæld har vi fået støtte til netop de indtægter
takket være Svend Erik m.fl.
Trods dette er det ikke underligt, at året endte med et lille negativt resultat.
I mere end 10 år har vi nu været selvforsikrede med hensyn til skader på både. Vi har hvert år
sat en beløb af til materielle skader og det har akkumuleret sig til et større beløb som
bestyrelsen vurderer, er ved at nå grænsen for hvad der er nødvendigt. Som jeg vurderer det
har det været den rigtige beslutning at tage og senest har vi haft 2 både der roede sammen,
hvor vi med kort varsel kunne sende den mest beskadigede båd på en trailer sydpå til
reparation uden at skulle forhandle med et forsikringsselskab inden.
En særlig tak til Ole Lindskov og hans hjælpere der fik forfattet en ny udgave af klubben
årbog.
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, Frederik, trænere, instruktører og andre medhjælpere.
Bestyrelsen/Mikael Espersen
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