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Formandens beretning

- Sorø Roklub er et forbillede for mange
andre provinsklubber, ja, selv københavnerne

Som altid starter det nye år lige efter der er
afholdt generalforsamling i november.

skeler til, hvordan I gør det her, sagde han.
- Energi og viljekraft er nogle af de ting, der

Året 2018 er det år, der er blevet set frem til

karakteriserer klubben. I er kulturbærere for

af mange.

en lang historie og skal bære historien videre
mod de næste 100 år. I vil forandring og

Vi skal afholde Danmarks officielle
standerhejsning, 100 års reception, 100 års

udvikling og opnår resultaterne via en fælles
indsats. I er en stor del af byens bevidsthed.

jubilæums fest, Sorø Regatta med junior
nordisk mesterskab, begynderkaproning, DM
på Sorø Sø, og til sidst 100 års jubilæums

Med som gave fra roforbundet havde Ebert et
"langtursflag".

standerstrygning.

Thomas Ebert holder DFfR´s officielle

Jubilæum Standerhejsning 2018

åbningstale for Rodanmark

I anledning af klubbens 100 års fødselsdag i
2018 var Sorø Roklub af Dansk Forening for
Rosport udpeget til at blive den klub, der ved
sin standerhejsning markerede indledningen
af en ny rosæson i hele Danmark.
Det var den tidligere Sorø-roer, dobbelte OLguldvinder og mangedobbelte verdensmester
Thomas Ebert, der holdt den officielle tale.

Stort fremmøde til standerhejsningen trods

Ebert hæftede sig både ved den respekt, Sorø

kulde og is på søen.

Roklub nyder i rokredse i hele landet og den
position, klubben har i lokalområdet.

Bådedåb:
Tre både skulle døbes. Klubben har selv
indkøbt en ny single og en ny dobbelt sculler.
Borgmester Gert Jørgensen navngav
dobbeltsculleren, der fik navnet Victoria efter
sejrens gudinde.
En dobbeltsculler der deltog ved OL i London
med Juliane Elander og Anne Lolk ved

Formand for Kultur og Fritid Bo Christensen

årerne.

døber 1X Splint.

Den sidste båd - en gig dobbeltfirer med
styrmand til klubbens ungdomsroere og
motionister, ikke mindst de lidt ældre roere blev døbt af Jens Øbro, der er den Sorø-roer,
der i længst tid har været medlem af Sorø
Roklub. Jens Øbro meldte sig ind i 1958 og
kan altså i denne sæson fejre 60 års
medlemskab.
Borgmester Gert Jørgensen døber 2X Victoria

Alle motionister kan nu komme til søs i en
båd, der blev døbt ”Tusindfryd”.

Formanden for kultur- og fritidsudvalget, Bo
Christensen, stod for dåben af single
sculleren. Der er i øvrigt tale om den båd, Fie

Den nye Gigbåd fra Baumgarden Bootsbau.
blev skænket af Friluftsrådet, Velux Fonden
og Sorø ordningen.

Udby vandt OL-sølv i ved OL i London i
2012. Den fik navnet Splint, der er Vakse
Viggos velovervejede makker - og ham, der er
villig til at ofre sit liv for sine venner. Båden
har i øvrigt aldrig tidligere haft et navn.

Morgenroer Jens Øbro døber 4X Tusindfryd.
.

Sorø Roklubs 100 års jubilæums

måder, end ved det stærke fællesskab, har

reception 30. juni.

været et forbillede for andre klubber.
Sorø Roklub var således med til at oprette
Sorø Sportsråds og Ung Sorøs
sommerferieaktiviteter, der netop er gået i
gang på 29. år. Sorø Roklub har som den
eneste klub, været repræsenteret på samtlige
møder og generalforsamlinger i Sorø Sportråd
i rådets indtil nu 50-årige levetid. Og klubben
har naturligvis også straks meldt sig som

Ruds Vedby Garden.
Jubilæet startede med at Ruds Vedby Garden
gav en opvisning. Rigtig mange var mødt op
til Sorø Roklubs 100 års reception for at sige
tillykke med jubilæet, hilse på gamle venner
og få en snak om dengang, der var rigtige
roere til. Vejret kunne ikke være bedre, solen
skinnede hele dagen og alt forløb lige som det

deltager i Sportens Dag i Sorø Kommune 12.
august.
Sorø Roklub, der blev årets idrætsklub i Sorø
Kommune i 2013, har gennem årene formået
at kombinere elite og motion, og så pegede
sportsrådets formand også på, at klubbens
hjemmeside hører til de mest informative i
idrætsverdenen.

skulle.
Ved receptionen blev der holdt tale af
Borgmester Gert Jørgensen, Kultur og Fritids
formand Bo Christensen, Formand for Sorø
Sportsråd John Christoffersen, og Formand
for Sorø Roklub Bjarne Hjorth.
Formanden for Sorø Sportsråd, John
Christoffersen, tog bl.a. sit udgangspunkt i

Formand for Sorø Sportsråd John

klubbens formålsparagraf, hvor der trods de

Christoffersen

mange medaljer og pokaler, klubben har

Formanden for kultur- og fritidsudvalget, Bo

vundet, slet og ret står: klubbens formål er at

Christensen sagde, at klubben både står for et

øve idræt, hovedsagelig rosport i et

stærkt fællesskab og for evnen til at åbne sig

forpligtende fællesskab.

mod omverdenen.

Han hæftede sig også ved, at roklubben på

- Det, I gør, kan man egentlig regne under

mange områder er gået foran og også på andre

begrebet nudging, hvor man motiverer folk til

at foretage hensigtsmæssige handlinger, sagde
Bo Christensen.
- Når man er medlem af roklubben, tager man
del i fællesskabet og er med til at sørge for, at
alle kan komme ud at ro. Fællesskabet drives
ikke af, at man får penge for det. Det drives af
smil, samvær og glæde.
Borgmester Gert Jørgensen
Borgmester Gert Jørgensen sluttede
talerækken af med en lille anekdote. Han

Roklubben har i mange år været en fin

fortalte, at da familien Jørgensen i seks år

ambassadør for Sorø. Stor respekt har der alle

boede på Vænget, kunne man faktisk derfra

dage stået om klubbens virke, lige fra man

høre meget af det, der blev talt om i robådene.

med apoteker Mogensen som formand

- Det gav et ret indgående kendskab til, hvad

oprettede klubben 11. juli 1918 til i dag.

der rørte sig i roklubben - også de holdninger,

Der var ved klubbens start 60 medlemmer,

der blev givet udtryk for om Sorø Kommune,

Sorø Roklub snuppede sit første danske

sagde han med et smil.

mesterskab allerede i 1919. Siden er der

Og så fulgte historien om morgenroerne, som

kommet mange flere til.

Gert Jørgensen mødte en tidlig morgenstund,

Fra begyndelsen rådede klubben over tre

hvor Jan Preisler & Co. Kom gående med

både, der tilsammen havde en værdi af 16.000

årerne.

kr. Nu tæller bådparken godt 50 både til i alt

- Jeg tænkte, om de nu var ved at indføre en

4,5 mio. kr. De 50 både betjener cirka 200

slags triatlon, hvor man roede til Ingemanns

medlemmer.

Ø, svømmede i land og så løb ned til

En skelsættende dag for roklubben indtraf 27.

roklubben med årerne. Normalt hilste

december 1975. Klubbens domicil brændte,

morgenroerne altid, men denne morgen

men byen bakkede op om sin roklub, der snart

kiggede de så underligt ned i jorden, indtil det

var på fode igen. Det betød en ny start for

kom frem, at de var roet ind i springvandet

roklubben.

nede ved akademiet. Jo, selv rutinerede roer

- Selv om Sorø Roklub nu runder de 100 år, er

kan komme på afveje - og så måtte de aftale,

det som om, at klubben bliver yngre med

hvem der skulle give stiftelsen besked.

årene.
- Vi har i dag en klub, hvor der er plads til
alle, og vi har en klub, hvor medlemmerne

ikke er bange for at tage fat, så vi er ikke
bange for de næste 100 år.

Jan Preisler med et eksemplar af
Jubilæumskriftet
Til jubilæumsdagen var der også en
fødselsdags kage med motiv af Sorø Sø,
leveret af Sejers Konditori

Formand Sorø Roklub Bjarne Hjorth

Jubilæumskriftet blev udarbejdet af Jan
Preisler, Svend Pedersen og Jens Øbro.
Et stort stykke arbejde som krævede rigtig
meget tid, men ved fælles hjælp lykkedes det
og 14 dage før jubilæet var det klart.
Skriftet kan læses på klubbens hjemmeside
under ”Tilbageblik” hvor der også står mere
om klubbens historie.

Jubilæumskage fra Sejers Konditori

Bestyrelsen i Sorø Roklub 2018.

Birgit Juel-Hansen, Peter Rauert Carstens,

Kamma er med for første gang

Ulla Krüger Hvid, Peter Lindblom, Bjarne
Hjorth, Eva Poulsen, Lene Pålsson.

Euro Slide 2017 i Gladsaxe.
SM i Næstved.
6 Sjællands Mesterskaber i Næstved. Som
altid var der også i år nye roere med til SM i
Næstved, og de fik testet, at det er rigtigt, når
der siges, at der skal trænes for at være med
fremme, men alle gjorde deres bedste og så er
der ingen der forlanger mere.
Lidt guld blev det da også til.

Sorø Roklub vandt 6 mesterskaber og blev
anden mest vindende klub ved Euroslide
Open 2017.

Smilla Post-Kallenbach, Rasmus Lind,
Christian Mølvig, Ingrid Petersen, Bjarne
Hjorth blev alle Sjællandsk Mester.

‘Slide’ er indendørs roning på hold, hvor 2, 4
eller 8 ergometre sættes sammen på række,

Desuden blev det også til Guld i stafet for
seniorer med 8 hold, På Sorø hold var
Jeanette, Christian, Ingrid og Bjarne.

roerne skal følges ad og sammen bevæge
samlingen af maskiner hurtigst muligt i mål.
Ved slide roes halv eller kvart distance og
tempoet ryger tilsvarende i vejret. På den
kvarte distance er lyden af romaskinerne som
bevæges frem og tilbage med op til 50 rotag
pr. minut ikke til at tage fejl af.

Sorø Roklubs juniorroere havde sat sig

blandt andet op til lysshowet på skoven, men

sammen med roere fra Roskilde, Rødvig og

også for de mange mennesker der kom forbi

Viking. Roerne er først så småt begyndt at

roklubben denne skønne aften.

lære hinanden at kende på tværs af roklubber
og alle havde mange rigtig gode oplevelser
med hjem fra dagen.
De voksne og erfarne roere støttede op med
gode råd og udlån af dragter og skulle selv i
ilden mod hinanden, her gives ikke ved
dørene.

Lysshow på skoven

DM i Gladsaxe i tørroning 2018.
DM i ergometer-roning er eventen, hvor
garvede kaproere og enkelte fittness trænede
Sorø nr. 1. og 2.

atleter, tester vinterformen af mod hinanden.

Sidst men ikke mindst stod en af Sorø´s

Således vindes enkelte løb af roere som

dommere klar, nemlig René Andersen, som

normalt ikke vinder løb på vandet, f.eks

styrede løbene med kyndig hånd dagen lang.

Thomas ‘Hjemme fra kælderen’, som har
vundet alle sine løb i snart en årrække.
Der dystes i råstyrke i romaskiner. hvor man

Kyndelmisse 2018.

ikke kan falde i vandet, vejret og balancen er
taget ud af elementet, selvom teknikken stadig

Kyndelmisse i Sorø er vokset sig stor, i alt var

spiller en stor rolle.

der tæt på 10.000 besøgende, og en stor del af
dem var forbi Roklubben som igen i år havde
besøg af Mette Maries Køkken, i klublokalet

Nye roere prøver for første gang kræfter med

blev der serveret Gullasch med lækkert brød,

den tætte stemning i Gladsaxehallen og den

på Bådpladsen blev der grillet pølser.

intense speakning under løbene, i takt med at
mælkesyren presser sig på. For de yngste

I bådhal 1 i porten havde DJ. Josefine
Winding stillet sit musikanlæg op, og spillede

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
Junior B og C-holdet har i weekenden været
til Lübeck Regatta, med Christian Mølvig
som holdleder og træner, samt forældre.
Et samarbejde med den næsten nystartede
Rødvig roklub, har resulteret i at Sjællands

Smilla Post-Kallenbach vinder junior C 1X.

yngste roere fra Sorø-Rødvig-Roskilde og
Lyngby har fået en superfin sæsonstart i nord
Tyskland.
Det blev til alt, fra guld og forskellige

Copenhagen Open
25 første + anden + tredje pladser ud af 28
starter

placeringer.
Kaproernes har vedholdende trænet seriøst
gennem hele vinteren i ergometer, på vandet i
blæst og kulde, samt gennemført den
skadesforebyggende træning som gør, at alle
roerne er skadefri og klar til en ny sæson.
Dette giver nu bonus ved kortbane
sæsonstarten i Bagsværd.
Vejrmæssigt bød lørdagen på skæv sidesø,
som altid er lidt vanskelig, men det klarede de
unge i stiv arm.
Søndag bagende sol og fladt vand, som senere
på dagen blev til medvind og dermed
hurtigere tider.

Sorø´s unge kaproere har teamet op med roere
fra Kraftcenter Roskilde og de
omkringliggende klubber. Holdende er var sat
forskelligt lørdag og søndag, så alle roerne fik
en god oplevelse.
På Junior A siden har Rasmus Lind lagt godt
fra land.
Med sejr i singlesculler begge dage og det
med en margin på 15 sek. lørdag og hele 32

Peter Skou til højre vinder guld i Junior B
dobbeltfirer med Roskilde og Rødvig.

sek. søndag til nærmeste konkurrent i tiden

Nicoline Bluhme og Elisabeth Østergaard

7.27.02 min. fik Rasmus vist flaget. Rasmus

(nyoprykket i klassen) har fået rigtig godt glid

er oven i købet nyoprykket i klassen og har

i dobbeltsculleren og lørdag blev det til sejr i

altså 1 år mere i Junior A klassen.

tiden 6.22.07 min. over 2 andre hold

Rasmus Lind i midten vinder guld og til
venstre Jannick Wly Andersen vinder sølv i
Junior A singlesculler.
Peter Skou har fundet melodien (med
Roskilde og Rødvig). I dobbeltfirer vandt han
lørdag en overbevisende sejr med 7 sek. ned
til de til nærmeste konkurrenter i tiden 5.14.
87 min

Nicoline Bluhme og Elisabeth Østergaard
vinder guld i Junior B dobbeltsculler.
Smilla Post-Kallenbach roede først
dobbeltsculler (med en helt ny Roskilde roer)
og de vandt lørdag guld. Søndag (med
Rødvig) vandt Smilla igen guld.

Smilla Post-Kallenbach vinder guld i Junior
C dobbeltsculler.

Sorø Regatta og Junior Nordisk
Mesterskab
Ved årets velbesøgte Sorø Regatta deltog hele
Nordens bedste kaproere på lige fod med

Medaljepiger og båd indtrækkere.

deltagere fra Tyskland og så langt væk som
Japan.

Sorøs roere tog mange medaljer ved årets
Sorø Regatta.

Der er brug for mange hænder til at afvikle så
stort et stævne. Der er nogle friske m/k til at
sørge for, at alle får deres medaljer og at
bådene bliver trukket ind til
medaljeskammelen. I år var der ekstra meget
brug for de unge, da vandstanden var meget
lav og det var lidt svært at komme op af
bådene, men heldigvis fik alle deres medaljer.

Sammen og hver for sig har Sorøs kaproere
og deres Kraftcenter-makkere fundet rytmen
til succes.
Pige gruppen delte sig ved regattaen over 2
aldersklasser og lørdag roede de deres
primære løb, for så søndag at krydre med et
fælles løb i dobbelt firer på den lange
distance.

Elisabeth, Nicoline, Smilla og Frederikke

Drenge gruppen havde også splittet sig op og

Rasmus Lind udtaget til Landsholdet

roede singlesculler, samt senere dobbelt firer
og sidst søndag roede de to aldersklasser et
’for sjov’ løb i otter.

Rasmus Lind vinder B- finalen her med
træner Ulla Hvid
Peter Schou, Patrick Klestrup, Magnus
Madsen og Emil Nielsen

Ved Coupé de La Jeunesse, som er niveauet
lige under Junior VM, deltog Danmark for

I Mastergruppen der som vanligt stiller op i

første gang i kamp med 13 andre europæiske

mange forskellige løb, blev det til flere første

lande.

og anden pladser.

Sorø’s Rasmus Lind stillede for første gang
op for det danske landshold i single sculler på
det Irske nationale rostadion i Cork, syd –
Irland.
Lørdag blæste en stærk medsø mere og mere
op fra løb til løb, som gjorde det meget svært
for især de små bådtyper og senere blev alle
finaler lørdag aflyst af hensyn til roernes
sikkerhed.
Søndag blæste en rolig sidesø og der var fine
forhold for alle.
Lørdag roede Rasmus i 2. indledende heat og
kom sikkert i A-finalen, som så blev aflyst.
Søndag trækker Rasmus det hårdeste
indledende, han ligger længe på fjerdepladsen

Mix 4X Bonnie, Peter, Charlotte og Bjarne

og trækker med en kraftig slutspurt tæt ind på
Italieneren, men må tage til takke med Bfinalen kun 1 sekund fra Italieneren.

I B-finalen lægger Rasmus godt fra land og

Laila Hjorth: 1 guld, 1 bronze

halvvejs er han i front og vinder klart i mål

Jeanette Emde Jensen: 1 sølv, 1 bronze

med hele elleve sekunder foran Østrig, samlet
7. plads til Rasmus.
Ganske fint resultat og 2. bedste danske

Sorø stillede op i følgende bådklasser:
singelsculler, dobbeltsculler, toer,
dobbeltfirer, firer med styrmand og otter.

placering af de fem danske deltagende hold.

EM for Master i München
Succes for Sorø Roklub til EM for Master.Vi
var ikke så mange deltagere fra Sorø
Roklub, men det var heller ikke nødvendigt,
da de seks der deltog, vandt ikke mindre
end hele 12 guldmedaljer og 3 anden
pladser 4 tredje pladser og et par

Christian Mølvig vinder guld i Münich

sekundære pladser.

Master Trophy.

Der blev heller ikke givet ved dørene, da der
var hård kamp om pladserne og også hård

Ungdommen i Roklubben

kamp mod temperaturerne, som lå på den høje
side af skalaen som i resten af Europa.

Det syder og bobler hver mandag og onsdag,
der er fuld tryk på bådpladsen, hvor Sara så

Med over 2500 deltagere fra hele Europa, en
start hvert tredje minut fra 08.00 til 19.00 var
der noget at holde styr på, men det kunne de
tyske værter. Der var ingen slinger i valsen og
alt forløb efter planen, og det gjorde det også
for Sorø´s Master, som endnu engang viste, at
inden for master-roning, er vi med helt

hurtigt som muligt, skal have fordelt og sendt
alle på vandet inden kl. 17, så alle når at få
roet mindst en time. Når de 20 – 30 unge har
været på vandet, så er der gjort klar i
klublokalet med kakao, og mange gange også
en kiks eller en bolle, noget som alle ser frem
til.

fremme.
Christian Mølvig: 9 guld
Bjarne Hjorth: 4 guld, 1 sølv, 1 bronze
Birgit Juhl-Hansen: 2 guld, 1 sølv
Gitte Niven Christensen: 1 guld, 1 bronze

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.

Kanindåb
Årets Kaniner fik også i år besøg af Kong
Neptun, og de fik døbt de mange ventende
kaniner med dertil hørende ingredienser.

Sorø roer i inrigger ud for Tåsinge
Johannes bliver døbt.

Skolekaproning på Bagsværd Sø
Årets langtur for motionister
Sorø´s nyeste kaproere har været til deres
Otte Sorø roere fik lørdag prøvet rofarvandet

første dyst på Bagsværd Sø og det gik over al

omkring Svendborg af, sammen med to roere

forventning.

fra Svendborg Roklub.

6 helt nye debutanter, samt et par småerfarne

Vi roede i to inriggere forbi noget af Tåsinges

parret sammen med klubbens snart temmelig

kyst, og så lige “et smut” til Smørmosen på

erfarne junior -b og -c kaproere, gjorde det

Thurø for at købe is. 40 km i alt.

superflot sammen på de korte 250/ 500 meter

Smukt landskab, vind i håret, og sjove

distancer.

havstrømme.
Og hyggelig aften med god (og tiltrængt) mad
fra grillen på terrassen med udsigt ud over
Svendborgsund og overnatning i Svendborg
Roklub bagefter.
Dejligt med fynsk gæstfrihed og godt selskab

Det blev til flere guld, sølv og bronze
medaljer, alle kom hjem med en masse
oplevelser og udfordringer og alle havde en
super god dag.

Sebastian Steffensen og August Coutant Guld

Begynderkaproning

Sorø Søsvøm 2018

Årets begynderkaproning løb af stabelen den
1. sep. Der var tilmeldt over 80 unge til de
mange løb, vejret var perfekt, en let medvind

Færøklubben afholdt DM.

gjorde, at alle fik nogle perfekte løb, og
mange fik blod på tanden til at prøve noget

Også i år lagde Roklubben lokaler til det

mere, det bliver spændende at se til næste år.

årlige DM.

Alle venter spændt på medaljeuddeling

Sorø Søsvøm
Roklubben lagde lokaler til det første
Søsvømme stævne på Sorø Sø i nyere tid.

DM for Færøbåde 2018
Det er fast tradition at Færøroklubben låner
roklubben, den anden lørdag i september for
at afvikle DM for Færøbåde, der hygges hele
eftermiddagen, i roklubben og så festes der

Et nyt tiltag er kommet til Sorø nemlig en
svømmetur til Parnas og tilbage til
Roklubben, en tur på 3 km. og en tur på
800m, ca. 80 svømmere deltog.

om aftenen på Kultur og Fritid.

Baltic Cup, Kruszwica, Polen.

Flot præstation af Rasmus og Oscar, som
begge næsten kun lige har gennemført deres
anden rosæson.

Rasmus Lind og Oscar Burvil

DM 2018 på Sorø Sø.
Sorø Roklub´s 100 års jubilæumssæson blev
kronet med afholdelse af Danmarks
Mesterskaberne i roning på hjemmebane.
Det danske ungdomslandshold på 26 roere
ved indmarch i Kruszwica.

Rasmus Lind udtaget til Baltic Cup
Årets Baltic Cup blev afholdt i Polske
Kruszwica d. 29-30 september.
Rasmus Lind roede dobbeltsculler med en
helt ny og 2 år yngre makker fra Holstebro,
nemlig Oscar Burvil. Drengene havde kun
haft 2 fulde træningsweekender og nogle få
hverdage til at finde rytmen og farten op til
regattaen, men det til trods gik de ud og viste
flot roning i et stærkt felt.
Lørdag kom drengene i indledende hjem i
tredje bedste tid af alle, i finalen blev det dog
til en fjerdeplads - lige uden for medaljerne.
I søndagens indledende kom de 4 hurtigste
både i mål indenfor 3 tiendedele af et sekund.
I finalen kom Rasmus og Oscar igen på
fjerdepladsen, denne gang meget tæt på
bronzen.

Mange timers frivilligt arbejde er lagt for at
skabe de optimale forhold til mesterskaberne.
Baneudlægning med tårne og broer er den
tungeste del, hertil kommer bespisning af
banedommere og repræsentanter, den
velbesøgte regatta kiosk, koordinering af
starter-børn og medalje overrækkere, alle
træningstimerne på land og vand, og ikke
mindst forberedelse af et brag af en fest for
tæt på 300 mennesker.
Med et fantastisk stille og dejligt vejr kunne
ingen ønske sig bedre rammer.
De unge ror om Danmarks Mesterskaberne i
Junior A-klassen og for Junior -B og C gælder
det sidste afdeling af årets Talent Udviklings
turnering nemlig TU-Cupén. I Tu-Cupén
samles point efter placering ved 4 regattaer
henover sæsonen, som samlet giver en vinder
overall, ligesom den bedste singlesculler i
hver klasse giver bonus.

Sorø´s junior kaproere levede til fulde op til
forventningerne og de mange træningstimer
blev vekslet til medaljer for alle på holdet.
Sølv til Rasmus Lind som roede et flot løb i
A-finalen i singlesculler.
i A-finalen roede Jannick også et flot løb og
nåede i mål på femtepladsen.
Rasmus Lind og Jannick Wly Andersen roede
senere sammen i dobbeltsculler, og fik her en
flot tredje plads, og dermed bronze medalje.
Elisabeth Østergaard og Nicoline Blume fik
en god start på dagen og opnåede bronze
medaljer efter Holstebro og Bagsværd, i
JW2XB

Nicoline Blume vinder sølv og Elisabeth
Østergaard vinder bronze i den samlede TU-Cup
stilling overall for piger junior-B.

Bronze til Peter Skou som i A-finalen havde
fundet en god rytme og endte på tredje
pladsen, i JM1XB
Smilla Post-Kallenbach roede dobbeltsculler
med Frederikke Munch fra Rødvig. Pigerne
lagde godt fra land og opnåede sølvmedaljer
efter konkurrenterne fra Bagsværd, i JW2XC
Sidst roede også Sorø´s Masters roere flotte
løb.
MM2- Guld til Bjarne Hjorth og Christian
Mølvig
MW4X Sølv til Jane Steensberg, Linda
Milling, Kirsten From og Birgit juel-Hansen
MW2X Sølv til Ulla Hvid og Jeanette Emde
Jensen

Guld til Peter Skou i den samlede TU-Cup stilling
overall for drenge junior-B.

TU-CUP 2018
Stor succes Hurra, Hurra, Hurra

Smilla Post-Kallenbach vinder sølv i den

samlede TU-Cup stilling overall for piger
junior - C.

Morgenroning
Ikke nok med at morgenroerne skal stå tidligt

Harbour Race 2018.
I årets udgave af Harbour Race sad Rasmus
Lind, Peter Schou, og Jannick Wly Andersen
på 2 kombinerede ottere og blev henholdsvis
2 og 3.
I otter Mix/Master blev det til en anden plads
kun sølle 2. sek. fra sejren, ud af 12 hold.

op de udfører også et kæmpe stykke arbejde i
klubben for os alle, det skal vi være
taknemlige for. Slæbestedet trængte til at
blive forbedret og vi skulle have niveau frit
adgang til klubben, det ordnede et hold
morgenfriske morgenroer.
Det er nu muligt at køre med kørestol uden at
skulle op af et trin, et længe ønsket tiltag.

Jeanette Jensen, Birgit Juel-Hansen, Peter
Carstens, Peter Lindblom, Linda Milling, Ulla
Hvid, Bjarne Hjorth, Cox Karsten Nielsen.
Flisearbejde

Rospinning 2018.
Vinterbadning fra Roklubben
Rospinningen kører for fuld kraft der er her i
2018 nu 5 hold, så der er mulighed for at
komme på forskellige tidspunkter og dage

En ny trend har meldt sig i klubben flere og
flere er begyndt at vinterbade efter endt
træning, det siges at være sundt.

Sponsorater i 2018
Diabetes foreningen: Solgt lodder
Velux Fonden, Fritidsrådet,
Rådighedspuljen: Gig båd
Velux Fonden: Tryk til jubilæum skrift.
3 Årtier til Rospinning 80 - 70 - 60 år.

Tryk fonden: Redningsveste.
Nordea Bank Sorø: Medaljer

Lidt statistik:

Placeringer.

Junior top.

Sorø Roklub har opnået mange flotte
placeringer i sæson 2018

Jannick Wly Andersen

1709

Rasmus Aagren Lind

1512

Peter Schou

1511

Nicoline Bluhme

917

Smilla Post-Kallenbach

854

Elisabeth Østergaard

657

Årets pokaler 2018
Vinterpokal: Morgenroerne
Standerpokal: Uffe Søgaard
Fødselsdagpokal: Christian Mølvig
Christian Mølvig får Fødselsdags pokalen for
flest 1. pladser i alt 31

Voksne top.

Klubmestre 2018.

Christian Mølvig

2341

Bjarne Hjorth

2003

Jeanette Emde Jensen

1437

Peter Lindblom

1409

Ingrid Petersen

1390

Laila Hjorth

1325

Peter Carstens

1200

Ulla Krüger Hvid

1147

Bonnie Noer

1104

Birgit Juel-Hansen

953

I alt blev der roet 39.430 km.

Ulla Kruger Hvid Lene Pålsson Mejse
Nielsen Christian Mølvig Bjarne Hjorth

Fremtidsvisioner.
Medlems antal 2018
Som det ser ud nu har vi været oppe på 207

At fastholde, udvikle og udbygge vores
ungdomsafdeling.

medlemmer, når vi så trækker dem der har

At vores unge mennesker oplever gode

udmeldt sig i løbet af sæsonen fra, er vi 173

perioder med god motion, der giver dem en

medlemmer i alt, et tal som svinger lidt fra år

motions-mæssig rytme, kaproere eller ikke

til år.

kaproere, resten af livet.

Vi lærer de unge, at for at en klub kan

Elsebeth Nielsen for at stå for vores

fortsætte optimering, er det et "must" at man

hjemmeside

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.

Klaus Hjorth for at hundse med os i
gymnastiksalen
Laila Hjorth for sit arbejde med rospinning
Bodil Bækgaard og Lissi Rasmussen for deres
indsats som rospinnings instruktører
Ruth Köster for Tirsdags rospinnings holdet

Tak til vores samarbejdspartnere.
Morgenroerne for flisearbejde og andet
Dansk Forening for Rosport
Sorø Sportsråd

Tak til Christian Ebert for det store arbejde

Sorø Kommune

med vores motorbåd

Sorø Akademi

Tak til alle forældre for hjælp ved de

TalentSport Sorø

forskellige arrangementer

Regattaforening Sjælland
Sorø Brugerråd ved Sorø Sø

Tak til alle for året der er gået

Sorø Kultur og fritidscenter

Den store støtte vi får, de mange

Dit Sorø

tilkendegivelser

Den lokale presse
Vores naboklubber

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde,
specielt i år har der været rigtig mange ting at

Tak til:

tage stilling til.

Ulla Hvid og Christian Mølvig som trænere

Jeg vil se frem til en ny spændende sæson,

for Junior A B C

med mange gode og spændende oplevelser.

Sara Hundstrup og Charlotte Johansen for at

En sæson hvor vi skal fejre at Sorø Roklub

være en del af trænerteamet for

stadig lever og har det godt.

ungdomsroerne
Birgit Juel Hansen for at hjælpe på
ungdomsholdet
Karsten Nielsen og Christian Ebert ligeledes
for at hjælpe Sara med de unge

Bjarne Hjorth

Festen starter

Der fortælles om dengang.

Jubilæumskage

???? Lystfisker

