7. marts 2022

Beretning 2021
2021 var på mange måde helt usædvanlig for Bagsværd Roklub, men trods mange
restriktioner fandt vi hurtige måder at omstille os og indføre nye måder at løse vores
udfordringer på. Vi startede med et forsamlingsforbud på maximalt 5 personer og ingen
indendørstræning, hvilket udfordrede mange af vore fælles træninger, klubbens medlemmer
var dog snarrådige og flyttede træningen udendørs i mindre grupper. Gladsaxe kommunes
idrætsmodtagelse, blev af samme grund aflyst.
Næste store udfordring blev afviklingen af ergometer DM. Den kunne dog afvikles virtuelt og
vore roere deltog fra klubben i mindre grupper. Antallet af deltagere var en del mindre end
ved et normalt stævne.
Ergometer stævnet til SkoleOL blev aflyst, generalforsamling blev flyttet til maj p.gr.a
restriktioner og selv standerhejsningen blev påvirket, men dog gennemført uden eksterne
gæster og kun udendørs. På generalforsamlingen blev Peter Skafte indvalgt som Klubchef
hvilket klubben har haft stor glæde af.
Ophold, træning og omklædning i klubhuset var ikke mulig i perioder for langt de fleste
medlemmer, enkelte af vore topatleter kunne dog stadig træne som normalt. I løbet af foråret
blev flere og flere restriktioner lempet, dog var blev en del forårs regattaer aflyst og i et vist
omfang erstattet af race weekends.
Udenlandske regattaer vi normalt deltager i blev ikke afholdt, så som Ratzeburg og Hamborg.
I slutningen af maj blev så mange restriktioner lempet, at vi kunne afholde en næsten alm.
klub fødselsdag, hvor vi bl.a. fik besøg af kulturministeren og DFfRs formand i strålende
solskin.
Trods vanskelige trænings- og konkurrenceforhold blev der afviklet enkelte mesterskaber og
OL udtagelsesløb. Oscar, Mathilde og Marie deltog i udtagelsesløb med henblik på deltagelse
til OL, desværre nåede de ikke udtagelseskravene. Til et meget anderledes OL i Tokio uden
tilskuere og en del andre begrænsninger blev Ida og Frida nummer 8 i W4-.
Grundet Covid-19 blev Gladsaxe kommunes officielle Sct. Hans fest også berørt af
restriktionerne og vi blev pålagt at lave en sundhedsplan, som endeligt blev godkendt af
politiet samme dag som arrangementet. Det blev dog gennemført som et af de eneste Sankt
hans arrangementer i området. Politikerne og tilskuerne var meget glade for at det blev
gennemført, desuden kom borgmesteren med et meget stærkt tilsagn om at renoveringen af
rostadion ikke var glemt.
I løbet af sommeren og efteråret blev der åbnet endnu mere og Sorø, Holstebro og DM blev
afholdt som normalt. Således kunne vi også afholde Klubkaproning, klubfest og
kegleaftenerne. I december begyndte smitte talende igen at stige og DFfR besluttede at aflyste
vores slide regatta ergometer stævne.
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Der var dog også mange lyspunkter og introduceret nye måder at afvikle arrangementer. De
traditionelle ergometerstævner blev igen afviklet online på nettet. Megen af vores ergometer
roning fortsatte udendørs og det blev brugt flittigt af medlemmerne i den størrelse grupper,
der måtte samles.
I 2021 havde vi også stor succes med roskolen og vi fik afholdt både en forårs- og efterårs
roskole arrangeret af Astrid som tovholder og det klarede hun særdeles godt. Sammen med
disse tiltag og en generel opdateret bådepark har det vist sig at tiltrække roere fra andre
klubben. På kaproningsfronten har vi indgået aftale med Holstebro roklub om at deres roere
kan bruge vores faciliter mod en passende kompensation.
Sommerferieaktiviteterne (skoleroning) blev gennemført med fuldt hold i 2 uger, med tæt ved
60-70 unge deltagere organiseret med sikker hånd af Mathilde Norking. Vores traditionsrige
ungdomstræningslejr i Falkenberg med egne roere blev genoptaget. 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. Bestyrelsen satte yderligere 3 tiltag i søen for
at tiltrække flere ungdomsroere fra lokalområdet. Fast track til OL med hjælp fra forbundet,
SkoleOL med hjælp og koordination af Steen Christensen og endelig et samarbejde med
Gladsaxe Sportscollege med hjælp af Joakim Viberg. Vores håb er at en eller flere af disse tiltag
vil fastholde vore roer længere og give flere U23 og yngre roere.
Bagsværd Roklub har en lang tradition for at hjælpe klubber, organisation og forbund
indenfor rosport. Således også i 2021. Vi udlånte vores otter Sort Guld til Odense
universitetshold og stillede vore lokaler til rådighed for DKF i forbindelse med deres VM.
60+ Af Lene Balschmidt
Vi er 70 medlemmer i 60+-afdelingen.
Sølvholdet, som er den største gruppe, består for det meste af folk, der har lært at ro i en sen alder.
Sølvholdet ror mandag, onsdag og fredag fra klokken 9.
Så er Morgenroerne, de ror også mandag, onsdag og fredag men fra klokken 7.
Den sidste gruppe er Svaneholdet. Den består primært af gamle kaproere. De ror ofte i ”Svanen”,
deraf navnet. De ror torsdag og fredag fra kl. 8:30.
SØLVHOLDET:
Så gik endnu et Corona-år. Meget skidt er der sagt om den pokkers virus, men lidt godt kom der
alligevel ud af nedlukningerne: i foråret kunne vi gå i gang med at sætte gig-bådene i stand, så de
var klar til standerhejsningen.
Alligevel kom vi ikke i gang med roningen før midt i maj, det var simpelthen for koldt.
Nogen 60+ere lagde krop til en reklamefilm, som blev sendt for år tilbage. Nu blev den genudsendt,
og det lunede i kaffekassen.
Til Sct. Hans hjalp vi til hist og pist.
Årets skoleroning var så godt besat, at vi i to uger ikke kunne komme ud at ro.
Til gengæld afholdt Sonja og Hans traditionen tro ”Den Store Badedag”.
I august, da Kano&Kajak folket afholdt VM, og dermed lukkede både sø og roklub for en periode,
var plasteret på såret dels en dejlig tur til Hillerød med frokost og sejltur på søen og dels en skøn
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frokost på Aldershvile efterfulgt af lyn-kegler i den gamle smukke keglehal, sluttende med kaffe på
terrassen.
Vi afholdt et mini-korttursstyrmandskursus, som genopfriskning for dem, der syntes de havde brug
for det.
60+erne lagde mandskab til regattasalg.
Sidst i oktober havde vi sæsonafslutningsfrokost med uddeling af priser.
En lille håndfuld 60+ere deltog i årets flotte klubfest, og en stor håndfuld spillede kegler ugen efter.
Vi nåede lige af afholde juleroning med efterfølgende julemiddag inden coronadjævlen lukkede
klubben.
Midt i februar gik vi i gang igen, og sidst i februar havde vi vores årsmøde, hvor vi fordeler alle de
arbejdsopgaver, som 60+erne har påtaget sig.
De ultra-morgenfriske MORGENROERE roede i Pelikanen sommer og vinter. De har fornøjet sig
med en whiskey-smagning, nogen af dem var med til frokosten på Aldershvile, og så afholdt de en
noget forsinket julefrokost sidst i februar.
Roerne på SVANEHOLDET havde ikke nogen specielle arrangementer, men roede sommer og
vinter, dels i outrigger og dels i gig.
Og her står vi så igen, klar til at sige go´daw til en ny sæson, lad solen skinne på os, og lad vandet
være fladt. .
Motion Af Astrid Kruger
Sæsonen startede med en roskole. Kommende medlemmer havde skrevet sig på venteliste gennem
vinteren.
Mathilde Norking og Frederik underviste om mandagen, og Mette og Nanna om torsdagen.
Aftenkaproninger på Bagsværd Sø blev brugt til at øve kaproning, og samtidig have en hyggelig
aften sammen.
Kaproninger på Bagsværd Sø var også godt fyldt op af masters, der giver den gas, og vi har på den
måde været ude i et logistikarbejde, for at sikre både til alle på kaproningsdage. Vi har en flot
bådpark og alle er kommet på vandet.
DFfR udbød en masters træningscamp i Ringsted, hvor 4 medlemmer var afsted. Vi fik øvet teknik
og lært nye rovenner at kende fra andre klubber.
Sommeren havde to fælles ture, en til Furesøen, og en til Roskilde med besøg på Herslev bryghus.
Scullerskole kom på programmet i august, hvor dygtige motionister underviste kommende rovenner
i kunsten at ro sculler. En super hyggelig og lærerig dag.
Sæsonen sluttede af med en roskole, hvor et nyt hold medlemmer fik lært at ro gigbåde. Regitze og
Kate underviste om mandagen, og Mette og Nanna underviste om torsdagen.
En vintertræningstur til varmere himmelstrøg kom i år til at gå til Egypten – håbet er, at der årligt
kommer en tilbagevendende træningstur til varmere himmelstrøg.
Der arbejdes på et tættere samarbejde mellem 18+ gruppen og 30+ gruppen, foreløbig starter alle
motionister på samme roskole.
Af kommende aktiviteter er en Pinsetur sammen med Roskilde Roklub til Sverige. DFfR har slået
en ny masterscamp op, og der er etableret en herreotter, der ønsker at stille op i flere kommende
regattaer. Der er masters WM i Frankrig
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Fra min side er bare at sige tak for den store opbakning, og lyst til at være en del af et rofælleskab
og tak til alle medlemmer, som deltager på ture, i kaproninger, til aftentræning, til torsdagsspisning,
som træner og organisator.
Huset & Materiel
Vi fik endelig opdatering vores Eltavle og vi investerede også i bedre belysning udendørs så
vore ergometer træning kan afholdes i ordentlig belysning. Lovliggørelse af klubben
(varme/Brand og vægttræning) forløber planmæssigt pt er der gang i godkendelse af
sikringsplan og byggesags behandling.
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 2022. Det har dog
ikke afholdt for at bestille 6-7 nye brugte både, dels hos Empacher dels hos DRC.
Økonomi
Ikke underligt har det også været et meget anderledes år økonomisk år. Mange af de udgifter
vi normalt har fik vi ikke dette år - bådetransporter, regattaer mv. meget lignende 2020, men
da der har været gode muligheder for at søge diverse kompensationsordninger i forbindelse
med Covid har vi fået en del kompensationer.
Medlemstallet har fået et boost og vi har nu tæt ved 390 medlemmer, det skyldes stor vækst i
motionsgruppen og på svaneholdet. Vores faste aktiviteter, der traditionelt har bidraget
positivt til klubbens økonomi, har vi ikke kunne afholde på samme niveau. Trods det har vi
fået et usædvanligt godt resultat.
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.
Vores selvforsikring har nu nået et niveau hvor vi kan bruge et større del til andre tiltag. Vores
forbrugs udgifter er steget kraftigt i efteråret og vi må forvente at de forbliver på et højt
niveau en del måneder måske år endnu – vi har derfor taget kontakt til Gladsaxe kommune
om hvordan de stigende regninger vil påvirke klubbens økonomi og de har mundtligt givet
tilsagn om at tilskuddene vil følge udgifterne.
Tak til vore mange hjælpere Astrid (motion), Nanna & Mette (ungdom), Christina (Ergometer
Spinning), Kirsten og Lene for beretning og hjælp i Motion og 60+ afdelingerne, samt Morten,
Mathilde, Ian, Frederik, trænere, instruktører – uden jer ville vi ikke kunne have de aktiviteter
som vi har.
Trods den korte periode fra seneste generalforsamling har Christian Michelsen, Svend Erik
Nielsen og Aleksander Strarup valgt at forlade bestyrelsen med kort varsel.
Bestyrelsen/Mikael Espersen
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