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6. marts 2017 

Beretning 2016  
 
I sidste års beretning havde følgende afsnit om fremtiden: 

Fremtiden 

I 2016 forventer vi at være den klub, der sender flest junior- og seniorroere til internationale 
mesterskaber. Letvægtsfireren er kvalificeret til OL, og vi håber, at Lisbet også kommer med. 
Det bliver desuden spændende at følge med i, hvad Oscar kvalificerer sig i. Skolesamarbejder 
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 kommer til at præge livet 
i klubben. 

Hvordan gik det så: 

Bagsværd Roklub havde flest deltagere til Gladsaxe kommunes idrætsmodtagelse. Traditionen 
tro afholdt BR ergometer DM med Knud Riis som stævneleder. Stævnet var vellykket, og flere 
rekorder kom i hus. Der var lavet ændinger i setuppet for at højne sikkerheden for deltagerne 
– det viste sig at være en god beslutning, og vi så ikke de samme tilfælde af ildebefindende 
som tidligere år.  
Ved generalforsamlingen blev Anders Meinert valgt som bestyrelsesmedlem og Jesper 
Hammer som dirigent. 
Karens projekt ”Gladsaxes stærkeste klasse” blev afviklet med stor succes med deltagelse af 
flere end 20 klasser fra Gladsaxe kommune. Elever og lærere var glade for arrangementet og 
med stor hjælp fra 60+, må det betegnes som en succes. Økonomisk og medlemsmæssigt giver 
det ikke det store, men det giver en del goodwill fra kommunen.  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 tre firere af lokalpolitikere: Sorte Ørn, Argus og Iris. 
Klubbens fødselsdag blev afholdt med grillmad til medlemmerne for deres hjælp gennem året, 
i den forbindelse fik vi døbt endnu tre både: Salomon og Rolf Krake af vore OL deltagere Jacob 
Søgaard og Lisbet Jacobsen.  
I starten af september afholdt DFfR World Masters Regatta på Bagsværd Sø, hvor Ole 
Lindskov var formand for organisationskomiteen. En stor del af Bagsværd Roklub blev brugt 
af organisationen, regattaafviklingen gjorde at søen ikke kunne bruges til træning, kaproerne 
var derfor flyttet til Holte. Arrangementet blev en stor succes på baggrund af god planlægning 
og ekseptionelt godt vejr i hele ugen: sol og vindstille. Senere på måneden kom Kong Neptun 
forbi og døbte vore nye kaniner, efterfølgende afholdt vi reception for vore OL, VM og NM 
deltagere med 3x sølv Jacobs OL, Jens’ VM og Fridas Junior VM som højdepunkterne. 
Klubkaproningen blev afholdt som sidste arrangement inden standerstrygningen. Den 
efterfølgende klubfest var vellykket med nye kræfter ved roret, tak til Emil og Jakob. I 
november blev der afholdt kegleaften for herrer. I december blev klubbens julebanko 
arrangeret af Mia og Helle med mere end 70 deltagere. Til Euro Slide afholdt vi for første gang 
ud over slide konkurrence også konkurrence i Ski ergometer, det bliver ikke sidste gang. 
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Vores kalenderprojekt blev endnu bedre end sidste års, tusind tak til Nicolai og Anders for at 
få det i mål. Karen valgte at træde ud af bestyrelsen og hellige sig administrationen af 
Kraftcenter Bagsværd. Ole Søgaard påtog sig Karens forpligtigelser. 

Sportslige resultater 

NM i Mölndal, Sverige: 
Emma Hammer i JW4X, Frida Sanggaard Nielsen i JW2-, Emil Eigenbrod og Niels Frederiksen i 
JM4X og  Mikkel Aaslet i JM8+. 
Alle Bagsværds deltagere vandt guld. 
 
Junior EM Trakai, Litauen: 
Emma Hammer i JW4X, Frida Sanggaard Nielsen i JW2- vandt sølv, Mathilde Norking og Emilie 
Jersild i JW4-, Emil Eigenbrod og Niels Frederiksen i JM4X og  Mikkel Aaslet i JM8+. 
 
OL i Rio, Brasilien: 
Jacob Søgaard vandt sølv i letvægtfireren, og Lisbet klarede sig fint i dobbeltsculler. 
 
U19, U23 og VM for ikke-OL både i Rotterdam, Holland: 
U19: Emma Hammer i JW4X, Frida Sanggaard Nielsen i JW2- vandt sølv, Mathilde Norking og 
Emilie Jersild i JW4-, Emil Eigenbrod og Niels Frederiksen i JM4X blev nummer 6 og  Mikkel 
Aaslet i JM8+ 
U23: Mathilde Persson i LW2x blev nummer 9, Mads Petersen og Malthe Puro i LM4- blev 
nummer 7. 
VM: Jens Vilhelmsen i LM2- vandt sølv 
 
Danmarksmesterskaberne blev afholdt i Holstebro dermed kun på 1000m og over to dage. 
Sidste års løbsudskrivning var blevet ændret til det bedre.  
Inden mesterskaberne vidste vi godt, at vi ville få det svært, da den korte distance og stedet 
ville være en udfordring for Bagsværd. Vi fik dog tre første pladser. Mathilde Persson i LW1X, 
Emil, Niels, Jens og Christian i herrenes 4X- og i pigernes otter. Efterfølgende er det besluttet 
at genoptage afviklingen af DM over en dag. Danmarks Rocenter har valgt at påvirke 
holdsætningen i klubber/kraftcentere fra U19 og op - til det man kan kalde Danmarks Roklub, 
baggrunden er at skabe bedre resultater i juniorklasserne. Om det er en god måde, vil tiden 
vise. 
  
Sommerferieaktiviteterne (skoleroning) var en succes med fuldt hold i 3 uger, med omkring 
90 unge deltagere. Vi var desuden med i Ballerup kommunes sommerferieaktiviteter. 
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. Karen og Mia har delt 
kaproningsadministrationen mellem sig, og det fungerede 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 



 
 

Bagsværd Roklub    -    Skovalléen 38 B    -    DK-2880 Bagsværd 

www.bagsvaerdroklub.dk - Telefon: +45 44980534  -  Bank: Nordea  2261-8410020077 -  CVR nr. 26342918 

 

guldmedalje i TU-cup og medaljer til langt de fleste regattaer i løbet af sæsonen. Regattaen i 
Otterndorf var en succes. Roere og ledere fik en rigtig god modtagelse i Otterndorf og havde 
en fin regatta. Afstanden er ikke optimalt, og der går rygter om, at Haderslev vil genopstå – 
sker det, vil vi nok tage til den fremover med vore Jun B, C og D roere. 
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 2017 byder på. Stor tak til Nicolai, Kim,  
Mathilde, Jens Olav og Line for at holde styr på dem. 
 
Motion af Knud Riis 
Hen over vinteren, blev der i de perioder hvor vejret tillod det, roet lørdag morgen kl. 8. Her 
var en fast gruppe på 12-14 stykker der roede 8’er, hvilket fungerede fortræffeligt, til trods for 
at der var tale om ”blandet mandskab” stort set hver gang. En af de største udfordringer har 
dog været styrmandpladsen, men Mathilde har taget denne opgave, hvilket vi alle har fået 
meget ud af. 
 
Efter standerhejsningen blev der afholdt et informationsmøde den 7.april, bl.a. med det formål 
at få etableret nogle ”brutto hold”, med henblik på Master på Bagsværd Sø senere på sæsonen. 
Bagsværd var med i 39 løb, enten med ”rene Bagsværd hold” eller kombinationer med andre 
klubber. Et fantastisk arrangement, og godt vejr. Efter at have deltaget er der nok flere der har 
fået lyst til at deltage i Masters 2017, som foregår i Bled. 
 
Med hensyn til både var der i starten af sæsonen lidt problemer med at kunne disponere over 
disse, da juniorerne ofte ikke var blevet færdige med deres træning.  
 
En af de større udfordringer at instruktion af nye roere, som ikke har roet før. Men heldigvis 
var der hjælp fra Lene og Kirsten (60+ gruppen). De tog sig af de nye om tirsdagen, hvilket 
betød at det var muligt at holde på de 8-10 stykker hen over sæsonen. Desværre var det ikke 
mulig at få arrangeret en sculler kursus i august og september på grund af Masters. Det blev 
afholdt den 20. og 27. september med hjælp fra Kristine, Bente, Helle og Anette. Det betød at 
de nye bl.a. kom ud og ro 2x og 4x, og dem der havde mod på det kom ud i 1x.  
 
Generelt er det et stort problem, at der ikke er en eller flere faste instruktører, når vi taler om 
40+ gruppen, til at tage sig af nye roere, således at det herefter får den nødvendige færdighed 
til at komme ud og ro med mere rutinerede roere. 
 
Efter standerstrygningen har der været ”lørdagsroning” med en bruttogruppe på 12-14 
stykker. Den sidste tur blev den 31.december 2016 og herefter satte frosten ind og satte en 
stopper for dette. Søen er nu, endelig frostfri og lørdagsroningen er genoptaget. 
 
60+ af Lene Balschmidt 
Umiddelbart efter standerhejsningen, da bådene var tilbage efter vinterhi, gik vi i gang med 
klargøring og istandsættelse af inriggere og gig-både. Især inriggerne er en stor mundfuld. Det 
er ældre både, og for at holde dem i rimelig stand, skal de slibes og lakeres hvert år. 
Da bådene var ship shape, og vandtemperaturen var over 10 grader, gik vi i gang med at ro, og 
der bliver roet i både gig-både og i outriggere. Inriggerne bruger vi primært til 
instruktionsbrug. 
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Sommersæsonen gik naturligvis primært med at ro, men 60+erne er medlemmer med mange 
talenter, så der blev hjulpet med mange gøremål: Småreparationer og vedligeholdelse rundt 
om i klubben, hjælp ved regattasalg, genbrugssalg, ved standerhejsning, ved events, og især 
hjælp ved World Masters, som var en stor mundfuld. Men 60+erne kløede på med alt, lige fra 
live-streaming til madlavning. 
I det tidlige forår havde vi styrmandskursus for gruppens medlemmer, og det er planen, at så 
mange så muligt får motorbådscertifikat. 
 
I sommerens løb havde vi en fire-dages tur til Silkeborg, samt besøg hos Københavns Roklub 
og Roklubben Viking. Viking og KR var også på besøg hos os. 
 
I slutningen af september havde vi vores store overdådige    
sæsonafslutningssammenskudsfrokost. I december havde vi juleroning med efterfølgende 
julemiddag, I april havde vi 60+-fest. 
 
60+erne har været hjælpeinstruktører ved afvikling af Attention GO, et projekt, hvor 
skoleelever kommer i klubben og lærer at ro, for senere at deltage i Gladsaxes stærkeste 
klasse, et brag af et stævne, hvor mange klasser ror stafet imod hinanden. 
 
Da vi lukkede og slukkede for sommersæsonen, gik vi i gang med at træne i romaskinerne. 
Roere har deltaget i Vinter Otter Grand Prix, og vi havde også en roer med ved Fit for Rowing. 
Han vandt sølv. 
 
I sommerens løb hjalp 60+erne med at uddanne nye roere til motionsafdelingen. 
 
Der er 42 medlemmer i 60+ afdelingen. 
 
Huset & Materiel 
Sidste år fik vi tilsagn fra kommunen om, at de gerne ville give tilskud til etablering af 
ventilation af ergometerrummet, desværre er der ikke sket det store i den sag. Det var 
forventeligt, den lever sit eget liv på kommunens gange. Vi fik skiftet vores varmt 
vandsbeholder og sat nyt lys op i gangen. Endelig satte vi tiltag i gang for at lave et cykelskur 
og opdatere vores værksted, begge dele kræver byggetilladelse, og det bliver en længere 
opgave at få det igennem. Grundet vores økonomi er begge sat på hold. 
 
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 firere. 
I lighed med de senere år udskiftede vi også i år 10 ergometre samt et ski ergometer med nye.  
Ian og Finn tilbød at hjælpe med at holde styr på matriel og ergometre, tusind tak for det. 
Oprydning i klubben er fortsat en udfordring, så klubbens medlemmer opfordres til at give en 
hånd med. 
 
Har du læst denne beretning inden generalforsamlingen går igang? Kontakt formanden og få 
en passende drink. 
 
 
  



 
 

Bagsværd Roklub    -    Skovalléen 38 B    -    DK-2880 Bagsværd 

www.bagsvaerdroklub.dk - Telefon: +45 44980534  -  Bank: Nordea  2261-8410020077 -  CVR nr. 26342918 

 

Økonomi 
Ved indgangen til 2016 havde vi den bedste regnskab i mange år, forvisningen om det var 
måske en årsag til at slække på udgiftstyringen. Fakta er, at regnskabet ikke er 
tilfredsstillende. Det er en kombination af flere hændelser. Manglende forventelige indtægter 
fra sponsorer og firmaarrangementer kombineret med ikke-budgetterede udgifter til materiel 
og kaproningsaktiviteter.  Desuden fik vi ikke den indtægt, vi havde forventet af World 
Masters.  Trods det at vi fik større transporttilskud fra kommunen.  
 
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’ sikre organisation som nævnt 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. 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 Knud, Kirsten og Lene for beretning og hjælp i Motion og 60+ afdelingerne. 
 
Tusind tak for hjælpen i 2016. 
 
Mikael Espersen 
 
 
 


