Standerstrygning den 28.10.17
(Mens vi tager standeren ned, synger vi første vers af nr. 15)
Velkommen til standerstrygning i 2017.
Her markerer vi afslutningen på den udendørs rosæson 2017.
Roaktiviteterne omfatter som hidtil inriggerroning og i mindre omfang outriggerroning, samt
kajakroning, der her som andre steder er i fortsat vækst.
Rosporten er jo afhængig af vejret, og selvom man i år kunne være fristet til at sige at der kun
var regn og blæst, så har der dog været adskillige gode og enkelte helt fantastiske roaftener.
På en af disse havde vi omkring 40 roere på vandet. Det er længe siden vi sidst har oplevet
det. Og det er jo også det vejrmæssigt uforudsigelige, og muligheden for at opleve disse
højdepunkter, der giver roningen sin særlige charme.
Vi har i år haft en fin tilgang af nye roere, som vi håber har følt sig godt taget imod, og som har
fået lyst til at gøre roningen til en fast fritidsaktivitet. I den sammenhæng vil jeg benytte
lejligheden til at takke vores instruktører for deres store indsats under instruktionen af både
kajakroere og inriggerroere.
Klubroningen ligger sådan nogenlunde i faste rammer. Mandag og onsdag har der været
roning med faste rovagter, men derudover har der også været en stor gruppe pensionistroere,
der har mødtes hver onsdag formiddag, samt ikke at forglemme tirsdags‐ og torsdagsholdene.
Desuden er der mange, der på eget initiativ tilrettelægger ture på tidspunkter, hvor det passer
dem.
En del roere har også været uden for klubbens daglige rofarvand. Dels ture, der er gået ud fra
klubben, men også ture, der har foregået andre steder, såsom i Limfjorden, ved Sydfyn, rundt
om Sjælland, ved Slesvig og i Grækenland.
Jeg vil godt gøre reklame for langturene over for vores nye medlemmer og de medlemmer, der
endnu ikke har taget del i disse. Har man mulighed for at deltage, så ligger der her gemt
muligheden for nogle rigtig gode rooplevelser.
Men sæsonen har også bestået af andre aktiviteter. Morgenbaderne udgør en trofast og
standhaftig gruppe i klubben, og for dem er det ikke sæsonafslutning. Nu går man tværtimod
ind i det halvår, der er formålet med det hele: vinterbadningen og det kolde gys!
Og faktisk har der også været aktivitet indendørs. Roergometrene og motionscyklerne er
blevet flittigt brugt – og ikke blot når vejret ikke har været til udendørsroning.
I løbet af rosæsonen har vi også haft en række andre aktiviteter, såsom
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 Madpakketur med naboklubben
 Barsøturen (2. weekend i september)
 Kanindåb
Der er roet 38507 km af 213 roere i denne sæson.
66 kvinder har roet 11.825 km (31 %)
70 mænd har roet 25.519 km (66 %)
77 gæster har roet 1.163 km (3 %)
Det er 17 roere mere end sidste år, men knap 500 km færre.
Fordelingen mellem mænd og kvinder er som sidste år.

Ser vi på de enkelte roformer, så er der i alt roet 18996 km i robåd fordelt på ca 1600 ture, og
dvs. ca 12 km i snit. Der er roet 3844 km i kajak fordelt på godt 400 ture, dvs. godt 9 km i snit.
Siden sidste standerstrygning er der roet 12.296 km i ergometer, fordelt på knap 1500 ture.
Det er underrapporteret, da ikke alle registrerer deres ergometerroning.
Vi kårer hvert år de mest roende i en række kategorier. Mest roende inriggerroer er blandt
kvinderne, Marianne Hoffmann med 1528 km, hvilket også udløser en stander i ring. Mest
roende blandt mændene er Hans Jürgensen med 1816 km, hvilket tillige udløser en guldåre.
Blandt mændene er der ligeledes en stander i ring til nr. 2 og 3, hhv. Jørn G. Lauridsen med
1654 km og Niels Henning Christensen med 1426 km.
Mest roende kanin er blandt kvinderne, Mia Brandt Nielsen med 266 km, og blandt mændene,
Jens Danielsen med 101 km.
Blandt kajakroerne er den mest roende kvinde, Lene Hansen med 351 km, og den mest
roende mand er Werner Remuss med 159 km. Mest roende kajakkaninroer er Luna Toft med
113 km.
Nu, hvor vi har strøget standeren, starter vintersæsonen. Der er traditionen tro svømning
hver fredag kl. 19.30‐20.30, og så er der jo i princippet adgang til klubben døgnet rundt for
brug af roergometrene, hvor vi jo netop har fået bevilget yderligere 5 af den nyeste model D,
som vi så har syv af. Desforuden har vi 4 lidt ældre maskiner. Så der skulle være plads til alle
på de 6 spinninghold, som starter nu. I år skal man melde sig til på hjemmesiden, hvor man
finder holdene på aktivitetskalenderen.
Der bliver også praktiske og sociale aktiviteter i løbet af vinteren, bl.a. i form af
bådvedligehold, og her d. 17. november er der traditionen tro herreaften. Desuden fortsætter
vi med skoleroning.
En stor tak til alle, der på forskellig vis har ydet en indsats i løbet af året, og god vintersæson.

