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Formandens beretning 

Ved denne tid for et år siden manglede vi at få 

lavet jordbundsundersøgelse og tegninger af 

træningssalen, det hele skulle godkendes af 

Byg og Miljø fra kommunen, før det første 

spadestik kunne tages. 

I løbet af efteråret 2016 fik vi så styr på 

tegninger, så vi kunne få nogle tilbud på 

byggeriet, jordbundsprøver og alle de mange 

spørgsmål, der poppede op. Det var mange, 

lige fra hvad skal der på gulvet, et stort 

spørgsmål, det endte med Everroll Basic, 

hvordan med vægge og loft, vinduer og ikke 

mindst foldedøren ind til klublokalet voldte 

problemer, mest fordi den blev temmelig dyr, 

på grund af at den skulle være en BD 60 dør. 

Vi valgte Jyske Tømrer ved Uffe Søegaard 

som var billigst. 

Den 1 marts 2017 startede byggeriet. Der var 

blevet lagt budget, så vi kunne følge byggeriet 

hele vejen, uden at skulle få de helt store 

overraskelser, undervejs holdt vi byggemøder 

hvor også Sorø kommune var med for at 

holde øje med det hele, da de jo skal overtage 

driften af bygningen bagefter.  

 

Før start 

Facade set fra søen 

 

Der startes på fundamentet til træningssalen. 

Vi havde sat deadline på, at vi skulle holde 

indvielse den 24. juni, og det kom til at holde, 

der manglede kun ventilationsrør at blive sat 

op, selve varme/friskluft maskinen var på 

plads oppe over fyrrummet, det blev 

færdiggjort senere. 

Der bygges. 

 



   

Alt klappede under byggeprocessen, tidsplan 

blev holdt og ikke mindst budgettet blev 

overholdt, hvilket vi er meget stolte over. 

Rejsegilde marts 2017 

Mange medlemmer har været inde over og 

givet en hånd med, ellers havde det ikke 

kunnet lade sig gøre, hverken at holde 

tidsplan eller budgettet. 

Af forskellige ting som medlemmer har givet 

en hånd med kan nævnes, maling af brædder 

to gange, elkabler, led lys skinner, maling af 

vægge to gange, og sikkert mange flere ting.  

En tiltrængt omgang af klublokalet 

er blevet gennemført. 

Samtidig med at vi fik tilladelse til at bygge 

den nye træningssal, var der også enighed om 

at klublokalet skulle have en omgang, og 

resultatet taler for sig selv, lyst åbent med god 

udsigt over søen, gulvtæppet blev skiftet, nye 

vinduer i gavlen, rullegardiner i vinduerne 

andet køkken med god plads og ny bordplade 

maling af hele rummet og nye lamper. 

Dejlig nyistandsat klublokale og køkken. 

Vi har ledt efter et køkken i lang tid, og 

undervejs i byggeriet stod det klart, at det 

gamle køkken skulle udskiftes, og pludselig 

var der et på den blå avis, som passede perfekt 

til os, så efter at have været oppe og besigtige 

det, i huset hvor det stadig stod, brugte vi en 

dag på at pille det ned og transportere det til 

dets nye hjem. Herefter har morgenroerne 

løbende gjort klar til næste skridt, fjernet det 

ca. 35 år gamle køkken, samt installeret det 

nye / let brugte køkken og det er virkeligt 

blevet et super køkken. 

Loft og spær blev malet, og vi fandt nogle 

runde kugle lamper, som passede godt ind i 

lokalet. 

De brune vinduer fik en omgang hvid maling, 

som har givet meget lys ind i lokalet, og ikke 

mindst at gardinerne blev skiftet ud med 

rullegardiner. 

Gulvtæppet trængte også til at blive skiftet så 

det gik fra blåt til gråt. 

Gode ting er værd at vente på og endelig står 

udvidelsen af Sorø Roklub klar til 

ibrugtagning.  

Indvielse: 

Den 24. juni 2017 kl. 12.00 skete det så, 

snoren blev klippet over af Borgmester Gert 

Jørgensen, Brand af 1848 Fond Henrik 

Kjærulf, Sorø Spaare & laanekasse Fond 

Jesper Bach. 



   

En dejlig dag med højt til loftet. 

Snoren klippes. 

 

Der var trængsel ved indvielsen den 24. juni 

2017 

Maling af klubhuset 

Vi kontaktede Sorø kommune, om det var 

muligt at få malet hele huset, vi tænkte, at vi 

kunne starte nu, så var vi nok færdige til 

næste år, så huset står nymalet til 

jubilæummet. Kommunen var hurtige, de 

leverede maling og de nødvendige ting og så 

kunne vi selv styre det.  

Morgenroerne greb en sprøjtepistol og hele 

klubben har fået det glatte lag udvendig, sikke 

det pyntede, og så tog det kun ca. fire dage. 

 

Mange har gjort et kæmpe arbejde, som vi 

alle får glæde af mange år fremover. 

Nye klubdragter 

 

Året 2017 var også året, hvor vi fik 

klubdragten efterset i sømmene og fik et mere 

moderne snit, specielt den hvide stribe foran 

på brystet, har voldt store problemer for 

mange kvindelige roere. Den har fået mange 

positive bemærkninger med på vejen rundt 

omkring i landet, hvor den er blevet vist ved 

diverse kaproninger. 

Det er Linda Milling og Ruth Köster der har 

stået for det vanskelige i at få det hele til at 

passe sammen, og det har de gjort til Ug, det 



   

var ikke nemt med de mange meninger som 

roere jo har, men flot resultat. 

Dragterne er blevet produceret af Athletes 

Own 

De nye klubdragter luftes 

Rospinning: 

På landsplan er der mange Roklubber, der i 

det seneste år er startet op med rospinning og 

sådan er det også i Sorø. 

Det startede med en tanke om vi kunne 

udnytte klubben lidt mere i dagtimerne, Laila 

ville prøve med rospinning om formiddagen, 

for dem der er hjemme på dette tidspunkt, vi 

har hidtil kun kørt det tirsdag sidst på 

eftermiddagen. 

Succes var, at hvis der kom ca. 10 - 15 

personer så var vi tilfredse, men her 1 år efter 

er vi nu oppe på, hold fast ca. 40 der 

regelmæssig dyrker rospinning, og fra at det 

kun skulle være om onsdagen, er mandag og 

fredag formiddag også taget med, sikken 

succes, og hvor mon det stopper? 

Der arbejdes og samtidig nydes udsigten over 

Sorø Sø. 

Bådedåb: 

Dåb af ny dobbeltfirer 

Nordea Fonden har været så venlig at 

sponsorere indkøb af en let dobbeltfirer til 

klubbens yngste roere. De unge har allerede 

taget båden i brug og er super glade for den.  

Båden blev døbt af Filialdirektør Malene 

Frandsen fra Nordea og bådens navn blev 

”Jalmar” efter Nordeas ungdomsprogram af 

samme navn, ”Jalmar” den venlige bæver. 

Det er samtidig planen at vores motionister 

også kan få glæde af båden, når de yngste 

ikke benytter den. 

Filialdirektør Malene Frandsen døber båden 

Jalmar 



   

 

Jalmar´s logo 

Sponsorater i 2017. 

Menu:                                                

For hjælp i butikken   

Nordea Fond:                          

Dobbeltfirer 

Nordea bank:                            

Medaljer til Begynderkaproning  

Velux fond:                                      

2stk. Concept 2 

Christian Mølvig:                      

Højtaler til klublokale 

Niels Fjællegaard Larsen:      

Bordplade til nyt køkken 

Lysen biler:                                      

Udlån af bil til transport til regattaer 

Morgenroer:                         

Affaldspand til klublokale 

VLL ved Jens Erik Jensen:          

Kabler til højtaler. 

Sjællands Mesterskab i Næstved 

Smilla Post-Kallenbach roede sig til sejr og 

blev ny Sjællandsk Mester.                    

Christian Mølvig blev Sjællandsk Mester         

Ingrid Petersen blev Sjællandsk Mester. 

 

 

Euro Slide i Gladsaxe. 

Sorø roerne lagde fra start ud med en 1. plads 

i 2- piger Junior D ved Emilie Lynæs og 

Smilla Post-Kallenbach. De lagde hermed op 

til en super dag for hele holdet. 

Smilla Post-Kallenbach og Emilie Lynæs 

vinder Euro Slide Open 2016. 

DM i roning indendørs 2017  

DM i ergometer-roning er eventen, hvor 

garvede kaproere og enkelte fittness trænede 

atleter, tester vinterformen af mod hinanden. 

Således vindes enkelte løb af roere som 

normalt ikke vinder løb på vandet, f.eks 

Thomas ‘Hjemme fra kælderen’, som har 

vundet alle sine løb i snart en årrække. 

Der dystes i råstyrke i romaskiner. hvor man 

ikke kan falde i vandet, vejret og balancen er 

taget ud af elementet, selvom teknikken stadig 

spiller en stor rolle. 

 

Nye roere prøver for første gang kræfter med 

den tætte stemning i Gladsaxehallen og 

intense speaking under løbene i takt med at 

mælkesyren presser sig på. For de yngste 

http://soroe-roklub.dk/dm-i-roning-indendoers-201/


   

gælder det så langt som muligt på 

3min./4min., hvor det fra 15 år og opefter 

gælder de syrevridende 2.000 meter. Hvis 

man ikke mestrer at disponere kræfterne fra 

start, kan det halvvejs gå alvorligt ned ad 

bakke, når syren melder sin ankomst. 

For Sorø roerne var det en rigtig god dag, det 

blev til medaljer af forskelligt karakter til alle. 

 

Lübeck Ruder-regatta havde i weekenden d. 

29+30 april besøg af Sorø-roerne. For junior 

roerne er dette altid årets første udfordring og 

endda mod udenlandske hold på en bane med 

få bøjeafmærkninger og stærk sidevind. 

Men det klarede de unge roere i stiv arm med 

hjælp af træner Christian Mølvig, hans 

masters-makkere og forældregruppen, som 

var mødt talstærkt frem. Sorø Roklubs nye 

tricot blev indviet med nye farver og et 

moderne snit. 

Juniorerne klarede sig som altid flot i 

tyskernes klassesystem: 3 klasser, når man en 

gang har vundet sin klasse rykker man en 

klasse op. 

 
Emilie og Nicoline 

Mastergruppen vandt for 3 gang med flest 

point og dermed pokalen til ejendom 

 
Chr Mølvig, Uffe Søgaard, Peter Carstens og 

Bjarne Hjorth 

 
Copenhagen Open  

Frisk medvind som udfordrede alle lørdag 

efterfulgt af perfekt rovand søndag, gjorde 

årets Copenhagen Open til en meget vellykket 

regatta. Erfarne roere blandet med helt nye 

roere gav en masse spændende løb. Live 

streaming dagen lang sikrede at alle løb blev 

foreviget og også dem derhjemme havde en 

chance for at følge løbene, dejligt nyt tiltag. 

Sorø roerne fik luftet deres helt nye klub-

tricoter og fik mange anerkendende ord med 

på vejen. 

Junior: 

Ved weekendens regatta gjorde Malte 

Arensbach og Rasmus Lind rent bord ved at 

vinde dobbeltsculler junior B. Om lørdagen 

vandt drengene med hele 12 sekunder over 

Holstebro, dernæst efter yderligere 4 

sekunder, kom Hvidovre/Sorø hvor 

klubkammeraten Jannick Wly Andersen 

strokede. 

Søndag forsøgte Holstebro sig med en 

efteranmeldelse af deres stærkeste hold, men 

også dette hold måtte se sig slået af Malte og 

Rasmus, dog kun med en halv bådslængde 

efter et lidt for spændende opløb. 

http://soroe-roklub.dk/copenhagen-open/


   

 
Malte Arensbach og Rasmus Lind vandt 

sikkert begge dage i junior B dobbeltsculler. 

Jannick Wly Andersen roede udover junior B 

dobbeltsculler også Junior A dobbeltsculler. 

Om lørdagen blev Jannick og hans makker 

Marcus Lyngesen fra Hvidovre nr. 2 med 

Ringsted på 3. Pladsen og om søndagen vandt 

Jannick og Marcus med 12 sekunder over 

Ringsteds Mike Halvor og Sigurd Hutnik. 

Søndag afprøvede Jannick ligeledes en firer 

uden styrmand med Bagsværd/Hvidovre og 

Lyngby, men der var kræfterne vist opbrugt 

og det blev til en sekundær placering. 

Junior B drengene Peter Scou, Mathias 

Ebbekær og Christian Nielsen fra Sorø 

sammen med Malthe T.Christiansen fra 

Stevns opnåede begge dage en flot 3. Plads. 

Junior C pigerne Elisabeth Østergård og 

Smilla Post-Kallenbach klarede en 2. og 3. 

plads sammen i dobbeltsculler. 

Masters: 

WM2X nye roere: Anne-Mette Christiansen 

og Mette Kjær stillede for første gang op til 

kaproning og høstede 2./3. plads tillige med 

en masse erfaring.                                  

WM1X Ulla Krüger Hvid nr.1lørdag, søndag. 

MM1X Christian Mølvig nr. 1lørdag, søndag. 

Mix2X Peter Lindblom og Bonnie Noer nr. 1 

lørdag, søndag.                                      

MM2X Christian Mølvig og Peter Carstens 

nr. 1 lørdag, søndag.                              

MM4X Peter Carstens og Christian Mølvig 

(med Lemvig og KR) nr. 1 lørdag og nr. 3 

søndag. 

 

 

Sorø Roklub 4. bedste junior klub 

ved Haderslev regattaen. 

Som optakt til Sorø regattaen, som af holdes 

den 1.-2. juli på Sorø Sø, deltog Sorø Roklub 

i Haderslev regattaen. Det er 9 år siden, der 

har været regatta i Haderslev. Denne gang 

havde man inviteret roere fra Tyskland samt 

de danske klubber. Derved er denne regatta 

lige så stor som Sorø regattaen, som bliver 

kaldt Nordeuropas største regatta. 

Sorø Roklub 4. bedste junior klub ved 

Haderslev regattaen  

Sorø Roklub deltog med klubbens ungdoms 

roere samt nogle master roere. Det blev til 

rigtig mange første pladser samt mange andre 

gode placeringer. Det gik så godt, at Sorø 

Roklub blev 4 bedste junior klub ud af 39 

klubber fra Danmark og Tyskland vha. 

klubbens placeringer i de forskellige løb. 

http://soroe-roklub.dk/soroe-roklub-4-bedste-junior-klub-ved-haderslev-regattaen/
http://soroe-roklub.dk/soroe-roklub-4-bedste-junior-klub-ved-haderslev-regattaen/


   

Emilie Lund Lynæs vinder junior B 1X 

 

Christian Nielsen vinder junior B 1X 

1X Jannick Wly Andersen nr. 1.             

Junior drenge B 2X Rasmus Lind. Malte 

Arensbach 3 gange nr.1 

 

 

Sorø Regatta nr. 90 i rækken 

Det pibler frem med unge talenter ved årets 

Sorø Regatta. 

Glade børn, støttende forældre og en robane i 

fin stand, gjorde tilsammen Sorø regattaen til 

en vellykket begivenhed. 

At gøre robanen klar til Regatta er en stor 

opgave, som frivillige har lagt mange kræfter 

i. I år var der af forskellige omstændigheder 

færre til opgaven, men takket værre en 

formidabel indsats af Regatta Foreningen og 

Sorø roerne, lykkedes det at skabe lige baner 

med distance markeringer, start tårn, et nyt 

dommertårn ved mål blev afprøvet, og alle var 

meget tilfredse, ikke mindst alle dem som 

normalt bruger mange timer på at rejse 

måltårnet. 

Sorø Roklub har lige ugen forinden indviet en 

smuk tilbygning, som også har kostet utallige 

frivillige timer, så det var en glæde at høre de 

mange anerkendende roser til de nye 

faciliteter. 

Vejret er altid en uhåndterlig men afgørende 

faktor, fladt vand lørdag og første halvdel af 

søndagen, kun søndag eftermiddag bød på 

hård sidevind, og de sidste løb måtte kortes 

ned til 1.000 meter. Det var flere af de unge 

roere dog kun glade for – jubii så skal vi bare 

lave en spurt ! 

Sorø-roerne klarede sig flot til regattaen, de 

unge junior – roere er ved at få smag for gode 

placeringer og opnåede ikke mindre end 11 

A-finaler med medaljer i 8 af dem. Hertil 

kommer masser af flotte placeringer i de løb 

som ros i afdelinger samt Masters roernes 

flotte placeringer. Flot, flot roet af alle. 

 
Rasmus og Malthe vinder 2X 



   

Medaljer ved DM 2017 for Sorø 

roerne  

Efter at have vundet sit indledende løb, er 

Christian klar til finalen. Her går Christian 

stærkt ud på den første strækning og fører 

løbet helt op til 500 meter før mål, her går de 

2 noget større modstandere Oscar Burvil og 

Victor Hellman dog forbi Christian, men han 

holder 3. pladsen helt til mål. 

 
Christian Nielsen vinder bronze i Junior B 

singlesculler. 

Rasmus´s daglige Makker makker Malthe 

Arensbach måtte melde afbud, istedet trådte 

Christian Nielsen ind og drengene roede et 

super løb og opnåede 2. pladsen efter et godt 

roende Roskilde hold.I samme A-fianle bliver 

Mathias Ebbekær og Peter Schou nr. 6. 

 
Rasmus Lind og Christian Nielsen vinder sølv 

i Junior B doublesculler. 

 

Nicoline Blume´s faste makker Emilie Lynæs 

måtte melde afbud til DM, men i stedet var 

nystartede Erika Marie From frisk og trådte 

til. Der var nerver på, men pigerne fandt 

rytmen i opvarmningen og roede et super godt 

løb, som blev belønnet med bronze medaljen. 

 

Erika From og Nicoline Blume vinder Bronze 

1X Christian Nielsen Bronze                        

1X Jannick Wly Andersen Nr- 6 A-finale    

2X Rasmus Lind og Christian Nielsen Sølv 

2X Mathias Ebbekær og Peter Schou Nr. 6 i 

A-finale                                                        

2X  Nicoline Blume og Erika Marie From 

Bronze                                                          

1X Nicoline Blume Nr. 1 C-finale               

2X Elisabeth Østergård og Smilla Post-

Kallenbach Nr. 6 A-finale                            

1X Erika Marie From Nr. 2 B-finale            

1X Smilla Post-Kallenbach Nr. 4 B-finale   

1X Elisabeth Østergård Nr. 6 B-finale 

 

http://soroe-roklub.dk/medaljer-ved-dm-2017-for-soroe-roerne/
http://soroe-roklub.dk/medaljer-ved-dm-2017-for-soroe-roerne/


   

Masters 

W4X Gitte Nieven Christensen, Laila Hjorth, 

Ingrid Petersen, Birgit Juel-Hansen Nr. 4 

M4X Bjarne Hjorth, Peter Lindblom, Peter 

Carstens, Christian Mølvig Bronze          

W2X Helle Johansson, Linda Milling Guld  

M2- Bjarne Hjorth, Christian Mølvig Guld 

W1X Ulla Hvid Guld 

Begynderkaproning 

 
Der  var ikke helt så stor et fremmøde til årets 

Begynderkaproning, 63 var til start og alle fik 

en god oplevelse med hjem. 

 

Mange havde en god dag ved begynder-

kaproningen 

TU- cup 2017 

Rasmus Lind vinder sølv i den 

landsdækkende TU-Cup (Talentudviklings-

cup’en). 

I TU-cup opnåes point gennem 4 kaproninger 

i hele sæsonen (Copenhagen Open - Sorø - 

Holstebro - DM), efter placering i de 3 

bådtyper 1X, 2X og 4X. 

Rasmus har sammen med sine makkere 

opnået flotte resultater og inden sidste 

udfordring, nemlig DM lå han i førertrøjen til 

at tage guldet. 

I dobbeltsculler roede Rasmus med Christian 

Nielsen og holdet fik en flot 3. plads.              

I singlesculleren vandt Rasmus sin B-finale, 

men i allersidste rotag havde han åren inde på 

modstanderens bane, det må man ikke, så 

Rasmus fik ikke point med fra dette løb, 

desværre, for så havde guldet været i hus. 

Men flot sølvmedalje til Rasmus. 

Rasmus Lind nr. 2 ved TU cup 2017 

Drenge junior B. 

Ud af 60 deltagere opnåede 

Rasmus Lind en  2. plads 

Malthe Arensbach  6. plads 

Christian Nielsen  9. plads 

Peter Schou   12. plads 

Jannick Wly Andersen  14. plads 

Mathias Ebbekær  19. plads 

Piger Junior B 

Pigerne opnåede i denne klasse ud af 36 

deltagere: 

Nicoline Blume  9. plads 

Emilie Lynæs  11. plads 

Erika Marie From  28. plads (kun 2 

kaproninger) 

Piger Junior C 

Pigerne opnåede i denne klasse ud af 25 

deltagere: 

Elisabeth Østergård    4. plads 

Smilla Post-Kallenbach    5. plads 



   

Erika Marie From  22. plads (kun 2 

kaproninger) 

World Rowing Master Bled 

Slovenien 

 

7 masters roere fra Sorø Roklub er trætte og 

glade vendt hjem fra årets 

World Rowing Masters Regatta ved den 

skønne sø Bled i Slovenien. 

Deltagerantallet var rekordhøjt. Der var 

tilmeldt over 4700 roere og de 900 løb var 

fordelt over 4 dage. Løbene blev startet i tre 

minutters interval. De første både blev sendt 

afsted kl 7 om morgenen og de sidste løb så 

sent som kl 19. 

Vejret var stort set med os. Lidt regn om 

torsdagen kuede ikke de mange deltagere.  

Rigtig meget regn søndag, hvor mixløbene 

blev afholdt, satte de seje deltagere, som ikke 

ville nøjes med 4 dages ræs, på lidt af en 

prøve. 

Sorøs roere kunne alle tage hjem med mindst 

en medalje om halsen: 

Christian Mølvig  4 guldmedaljer 

Ulla Hvid   4 guldmedaljer                         

Linda Milling  3 guldmedaljer                    

Ruth Köster   3 guldmedaljer                      

Helle Vilhelmsen  2 guldmedaljer            

Birgit Juel-Hansen  2 guldmedaljer           

Peter Carstens  1 guldmedalje 

Kanindåb 

Ikke færre end 15 blev døbt ved dette års 

kanindåb. 

Lidt nervøse kaniner. 

Motionister. 

Row, eat and sleep 

Den årlige ro-udflugt til fremmede ro-

farvande. Denne gang med et nyt koncept 

”Row, eat and sleep”, idet turen i år blev 

udvidet med aftensmad og overnatning. 

Vi var 7 friske roere, der lørdag formiddag 

mødtes i Nykøbing Sjælland Roklub med en 

fire mand høj NS-besætning, der på venlig vis 

stillede tre inrigger-både til rådighed. De 

fordelte sig som styrmænd i de tre både: en 

firer og to to-ere. Nu på tredje udflugtsår, er 

det der med at skifte i båden blevet ”piece of 

cake”, så det gik over stok og sten – og af og 

til med ”åre-sejl” – mod Rørvig Havn, hvor vi 

spiste frokost. 

Efter lidt drama, hvor en kæmpe motorbåd 

med defekt styretøj havde været tæt på at 

kvase den ene træbåd (uden besætning i, 

dog!), kunne vi fortsætte nordpå langs kysten 

til ”Skansebugten”, der med lidt god vilje 

godt kunne lede tankerne hen på Maldiverne 

(hvis man ikke sprang i vandet). Ved Skansen 

Hage fik vi et fint kig over til Hundested, 

hvorefter turen gik hjemad. Softicen fra 

Rørvig Havn gav nok nogle af os en følelse af 

at ro med en ekstra ponton på maven, men 

også lidt ekstra energi til hjemturen. Det blev 

til 27 km i fuld sol og kun lidt vind. 



   

Tilbage ved roklubben gik turen mod ”Lenes 

Luxury and Cosy Bed and Breakfast”, 

nærmere betegnet Lenes skønne sommerhus 

ved Rørvig, hvor der blev grillet og serveret 

fantastiske salater lavet af tilstødende familie. 

Der blev hygget, snakket og fortalt historier 

fra ”gamle dage” til sen aften i skæret af ilden 

fra Lenes udepejs… og sovet tungt og godt. 

Tusinde tak til Lene for at arrangere denne 

skønne tur og lægge hus til! Og til jer andre – 

tag med næste år. Det bliver med garanti 

hyggeligt! 

Friske tur roer i Nykøbing Sjælland 

 

Morgenroerne har igen været en tur 

i Grækenland 

Det er ved at være fast tradition at en gruppe 

morgenroere tager til Danmarks roklub i 

Grækenland som hedder Tolo, på billedet kan 

man se, hvorfor det er så populært, man spiser 

godt og vejret er fremragende. 

Morgenroerne i Sorø Roklub består af 25 

medlemmer i den modne alder fra 58 til 85 år.  

 

Ungdommen i Roklubben 

Det syder og bobler hver mandag og onsdag 

der er fuld tryk på bådpladsen hvor Sara så 

hurtigt som muligt skal have fordelt og sendt 

alle på vandet inden kl. 17, så alle når at få  

roet mindst en time 

 

 
Et dejligt billede af en del af vores 

Ungdomsroer 2017. 

 

 

Sommer-roskole  

 
Igen i år var der stor tilslutning til årets 

Sommer-roskole hele 26 var mødt op og fik 3 

gode og sjove dage med forskellige indslag 

under ledelse af Sara Hundstrup.m.fl. 

 



   

Harbour Race 2017 
 

Helle, Linda, Peter, Peter, Ruth, Ulla, Chr, 

Bjarne 

Årets sidste løb blev vundet, på trods af at der 

kom en bøje i vejen, med dertil hørende skade 

på riggen og mødet med en enkelt ugle. 

Lidt statistik 

Junior top 10 

Jannick Wly Andersen 1218 km.      

Rasmus Aagren Lind   639 km.       

Malte Arensbach    513 km.   

Mathias Wiben Ebbekær    441 km.        

Peter Skov     439 km.   

Christian Nielsen    406 km.      

Emilie Lund Lynæs    250 km.   

Nicoline Bluhme    208 km.       

Jacob Timmermann    175 km.        

Sofie Hedvig Grøndal      98 km. 

Voksne. 

Top 10 

Christian Mølvig 2203 km.        

Peter Carstens  1516 km.      

Bjarne Hjorth 1324 km.        

Peter Lindblom 1113 km.       

Ingrid Petersen 1014 km.       

Linda Milling 999 km.          

Laila Hjorth  896 km.       

Bonnie Noer  861 km.           

Ruth Köster  856 km.           

Ulla Hvid  770 km.                                                                          

Medlems antal 2017 

10 - 12 år  8                                                   

12 - 18 år 46                                                  

18 - 25 år 11                                                  

25 - 60 år 60                                                  

60 år <     65  

I alt 190 

Placeringer. 

Sorø Roklub har opnået mange flotte 

placeringer i sæson 2017 

Det er blevet til i alt 124 første pladser.                                                       

 

Årets pokaler 2017 

Vinterpokal: Laila Hjorth            

Standerpokal: Uffe Søgaard  

Fødselsdagpokal: Christian Mølvig 

Fiduspokal: Uddeles senere 

Christian Mølvig får Fødselsdags pokalen for 

flest 1. pladser i alt 29  

 

Klubmestre 2017. 

Jannick Wly Andersen, Christian Mølvig, 

Karl Emil Ahrensbach, Nicoline Algreen 

Nielsen, styrmand Ruth Köster.  

 

 

 

 



   

Fremtidsvisioner. 
 

At fastholde, udvikle og udbygge vores 

ungdomsafdeling. 

At vores unge mennesker oplever gode 

perioder med god motion, der giver dem en 

motions-mæssig rytme, kaproere eller ikke 

kaproere, resten af livet. 

Vi lærer de unge, at for at en klub kan 

fortsætte optimering, er det et "must" at man 

må yde noget, for at det sociale og sportslige 

fungerer optimalt. 

At få udbygget de tekniske hjælpemidler. 

Roklubben skal være et rart sted at komme, 

man skal føle tryghed, tillid, respekt og 

ærlighed. 

 

Tak til vores samarbejdspartnere. 

Dansk Forening for Rosport                        

Sorø Sportsråd                                           

Sorø Kommune                                             

Sorø Akademi                                  

TalentSport Sorø                       

Regattaforening Sjælland                            

Sorø Brugerråd ved Sorø Sø                       

Sorø Kultur og fritidscenter                         

Dit Sorø                                                   

Lysen biler                                                  

Den lokale presse. 

 

 

 

 

 

 

 

Tak til: 

Ulla Hvid og Christian Mølvig som trænere 

for Junior B C.  

Sara Hundstrup og Charlotte Johansen for at 

være en del af trænerteamet for 

ungdomsroerne.  

Birgit Juel Hansen for at hjælpe på 

ungdomsholdet.                                       

Anders Marquard og Peter Carstens for jeres 

indsats på vandet. 

Elsebeth Nielsen for at stå for vores 

hjemmeside.                                              

Klaus Hjorth for at hundse med os i 

gymnastiksalen.  

Laila Hjorth for sit arbejde med at få 

rospinning i gang.                                     

Morten Hallgreen for at vores både er 

sødygtige, og mange flere ting.                                                                                                                                                      

Tak til alle forældre for hjælp ved de 

forskellige regattaer                                      

Tak til Alle for året der er gået.                                                              

Den store støtte vi får, de mange 

tilkendegivelser. 

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.  

Jeg vil se frem til en ny spændende sæson, 

med mange gode og spændende oplevelser. 

En sæson hvor vi skal fejre Sorø Roklubs 100 

års jubilæum. 

 

Bjarne Hjorth 

 

 



   

 


