
I 1977 flyttede Sorø Roklub fra midlertidigt ophold i ”det røde skur” på Carlsens Plæne og ind i nye 

kommunale roklubfaciliteter beliggende på området, hvor det nedbrændte klub- og bådehus havde 

ligget. Mange husker den ulykkelige klubhusbrand 27. december 1975 kl. 4.30 om morgenen – hvor 

klub- og bådehus og 18 både gik tabt, heriblandt en helt ny singlesculler fra Henry Larsens Båd-

værft i Køge. Hurtig økonomisk støtte fra forskellige sider i lokalområdet gjorde, at klubben kunne 

købe et større antal singlescullere. Samtidig stillede roklubber velvilligt både og årer til rådighed, så 

roningen kunne gennemføres. Roningen på søen kunne fortsætte med udgangspunkt i skuret. 

Bestyrelsen med formand Frede Hansen og næstformand Volmer Blond i spidsen og medlemmer af 

klubben havde arbejdet hårdt og målrettet siden klubhusbranden med at få de nye roklubfaciliteter 

på plads samt penge til nye både. De nye kommunale faciliteter blev taget i brug og indviet 11. juni 

1977. På dagen blev der døbt 10 nye både, anskaffet med støtte fra en fond i Privatbankens regi. 

 

Forud for generalforsamlingen i 1977 henvendte formand Frede Hansen sig til mig, da han ønskede 

at blive afløst efter 7 år på posten. Bestyrelsen havde talt om, hvorvidt den måtte bringe mig i 

forslag på generalforsamlingen. Efter en tænkepause og samtale med mine nærmeste takkede jeg ja 

til at blive bragt i forslag – jeg havde modet og lysten til at få ting til at ske. Jeg blev valgt som 

klubens første kvindelige formand og genvalgt i streg til 2014.  

 

Jeg var ikke helt ukendt med Sorø Roklub. Jeg havde været frivillig i Sorø Regattaen siden 

begyndelsen af 1970-erne og siden 1974 havde jeg stået for formidling af Sorø-kaproernes indsats 

og resultater til pressen. Bestyrelsesarbejdet var en spændende udfordring internt og eksternt. 

Medlemmerne, de nye kommunale roklubfaciliteter og den fine bådpark samt beliggenheden ved 

Sorø sø, ”Nordens bedste ro-farvand” var udgangspunktet. 

Min tilgang til opgaven var sammen med bestyrelse og medlemmer at åbne op og skabe aktivitet: 

flere kvinder, børn og unge i rosporten. Jeg vægtede indflydelse, samarbejde, involvering og 

fællesskab på tværs af køn og alder. Udvikling af klubbens kerneydelse aldersrelateret ro-træning på 

vand og på land for alle aldre i et trygt og sundt miljø – med de unge som omdrejningspunkt. 

Jeg husker tydeligt den første klubfest, efter jeg var blevet formand. Jeg satsede på en røg- og  

alkoholfri klub. Det fik jeg ikke ros for, men jeg tænker med glæde tilbage på de gule skilte med 

”røgfrit område”, som stadig sidder i klubben – røgen forsvandt helt, og der kom kun alkohol på 

bordet ved fester og særlige arrangementer. 

Jeg husker arbejdet med at få skabt et miljø, hvor træning havde første prioritet i klubben. Vi 

lykkedes med at skabe en aktiv hverdag med gode oplevelser med træningen, således at alle der 

kom i klubben kom for at træne alene eller sammen på hold. Vi skabte en ”vi-følelse”, Yes we can! 

Mulighederne for at promovere rosporten, klubben og den årlige Sorø Regatta lokalt, nationalt og 

ud over landets grænser var til stede. Det indeholdes fint i ”at sætte Sorø på landkortet”. 

I bestyrelsesregi fik klubbens vedtægter et eftersyn og hen over nogle år fik vi udarbejdet arbejds-

beskrivelser for de enkelte poster i bestyrelsen, og når det var hensigtsmæssigt fik vi hjælp af ad 

hoch arbejdsgrupper.  

 

Det første år på formandsposten – fundamentet for klubben 

bød på mange udfordringer og muligheder: den 51. Sorø Regatta, klubbens 60 års fødselsdag 11. 

juli, afvikling af Scullercup og ro-turnering i Sjællandskredsens regi, afvikling af den årlige Syd-

sjællandskaproning med deltagelse af 89 hold fra De Sydsjællandske Roklubbers Sammenslutning – 

hertil kom de traditionelle klubaktiviteter som sæsonstart med standerhejsning, kanindåb (45 

kaniner), klubkaproning og standerstrygning, hvor Ole Nielsen modtog Standerpokalen, som 

afslutning på den aktive ro-sæson. Den årlige generalforsamling i november, hvor der var fremgang 

i antal roede km og en fordobling af kaproernes træningsture og roede km. Klubbens medlemmer 



havde roet 34.449 km (mod 14.806 km i 77). Medlemstallet var 175 (mod 143 i 77). Antallet af 

ungdomsmed-lemmer var 55 – en fordobling (mod 24 i 77). Henrik Nedergaard modtog årets 

guldåre for det største antal roede km i klubbens historie (2464 km). Dorthe Jacobsen modtog 

guldåre for 1319 km. Følgende havde roet til en sølvåre: Erik Rosbirk, Jan Larsen, Mogens 

Christens, Anders Marquard, Tom Hassel, Niels Gottlieb, Torben Christensen, Rene Birch, Mette 

Nielsen, Anette Jacobsen og Anette Dansgaard. Regnskabet viste indtægt på 76.666 kr. og udgifter 

på 45.126 kr. 

Bådpark: otte singlescullere, tre dobbelt scullere, tre 2-åres inriggere, to 4-åres inriggere, en toer, en 

gig-firer, en dobbeltfirer, en firer, og en firer med. 

Bestyrelse: Volmer Blond, næstfmd, Jørgen Fredsø, kasserer, Lone Birch, rochef, Keld Johansen, 

mat.forvalter, Erik Rosbirk, husforvalter, Gert Busk, kaproningschef og Merete Leisted Busk,fmd. 

 

Sorø Regattaen på vej frem 

Formands- og bestyrelsesarbejdet omfattede formandens aktive deltagelse i arbejdet i Sorø 

Regattaens Regattaudvalg under Sjællandskredsen. Ifølge lovene var den til enhver tid siddende 

formand for Sorø Roklub født medlem af udvalget. En vigtig post for Sorø Roklub og for 

lokalområdet samt for udviklingen af dansk konkurrenceroning. O.B. Müller, F. Aa. Hansen, Peter 

Skibelund, Svend Meyer, Hans Christiansen, Arne Sørensen, Arnold Willingshøj, Mørch Hansen, 

Jørn Bach, Frede Hansen og fra 1977 Merete Leisted Busk har samme med skiftende medlemmer af 

Regattaudvalget været med til at præge Sorø Regattaens udvikling. Opgaven var alle steder og til 

alle tider at være ambassadør for Sorø Regattaen. 

 

Ny struktur i Roforbundet – Sorø Regattaen og Regattaforeningen Sjælland  

I Dansk Forening for Rosports 125. jubilæumsår i 2012 var implementering af ny struktur i sin 

spæde start. Kredsstrukturen, hvor Sjællandskredsen var en af de 6 kredse, havde eksisteret i 95 år, 

blev nedlagt og erstattet af vedtægtsbestemte ro-netværk geografiske og interessebetonede. Sorø 

kom i regionalt netværk med roklubberne Holbæk, Kalundborg, Korsør, Lindenborg, Nykøbing 

Sjælland, Ringsted, Roskilde, Skælskør og Tissø. 

Forbundet var nu organiseret med hovedbestyrelsen og en stribe mere eller mindre selvorganiserede 

grupper til varetagelse af. bl.a. ungdomsroning, kaproning og motionsroning, som refererer til 

hovedbestyrelsen.  

En følge af den nye struktur var dannelse af ”Regattaforeningen Sjælland” den 26. februar 2012 og 

valg af bestyrelse: Terkel Jespersen, Lasse Buus, Jeppe Sørensen, Susanne Vandborg og Merete 

Busk. Efterfølgende blev Sjællandskredsen nedlagt og formuen herfra blev overført til ”Regatta-

foreningen Sjælland”, som paraplyorganisation for Sorø Regattaen, som rundede 85 år i 2012, SM i 

ergometerroning og Begynderkaproningen forankret.  

 

Et tilbageblik 

Ved klubhusbranden i 1975 mistede regattaen alt materiel til baneafmærkning og en del andet 

udstyr, som blev opbevaret i en lille tilbygning på husets sydside, populært kaldet Pumpehuset, som 

også blev brugt som regattakontor. Regattaens udfordring var at skaffe økonomi til at anskaffe det 

udstyr, som var brændt samt ikke mindst at få opbevaringsplads hertil ved søbredden. En brand-

forsikring gjorde det sammen med andre tilskud muligt at anskaffe det nødvendige baneudstyr. Ib 

Striboldt m.fl. huskede, at man af økonomiske grunde havde fjernet ro-bassinet i båd-hal 1 og den 

sydligste båd-hal, for at de nye roklubfaciliteter kunne holdes inden for budgettet. Ideen om 

tilbygning af en regattahal på sydsiden af de eksisterende roklubfaciliteter blev drøftet i forskellige 

fora i 1980 og der var opbakning hertil. Sjællandskredsen sørgede for de fornødne tilladelser og 



kredsens 27 roklubber finansierede opførelse af regattahallen. Den 18.02.1981 blev dette projekt 

vedtaget af Sorø Byråd og i forlængelse heraf blev regattahallen tilbygget. 

 

I hallen opbevares albanosystem med wire til 7 x 2000 meter baner fra Bøgholm til Kongebroen og 

baneafmærkning, afstandsbøjer, starttårn og -bro til 2000 meter starten, ud- og indgangsbroer samt 

kommunikations- og lydudstyr samt regattaens motorbåde. 

 

I 2004 investerede Sjællandskredsen 100.000 kr. i Sorø Regattaen efter aftale med Regattaudvalget. 

Albanosystemet og startbroen ved Bøgholm var nedslidt. Der blev investeret i wire og bolde samt 

en ny startbro, som tjener som arbejdsplads for starterpiger og –drenge ved 2000 meter løbene. Ved 

regattafrokosten i 2014 overrakte Ib Hahn Andersen på vegne af Sorø Spare- og Laanekasses Fond 

38.000 kr. til hjælp til nyt albanosystem. Nordea/Uni Danmark fulgte op med 5.000 kr. Ny formand 

Malene Raft takkede på regattaens vegne. Malene havde afløst Bo Pedersen på posten. 

 

Regattaen har igennem årene udviklet sig til Danmarks mest velbesøgte regatta. Den første regatta 

blev roet i 1928 som endags med 44 anmeldte hold. I 1958 var deltagerantallet 140 anmeldte hold, 

hvorfor Nordens største regatta blev roet over 2 dage, som vi kender det i dag. Ved den 50. regatta i 

1978 takkede regattaformand Volmer Blond den lokale bogtrykker H. Bille Kristensen, som havde 

tilrettelagt og trykt samtlige 50 programmer for regattaen. Bille Kristensen var ledsaget af sin søn 

bogtrykker Mogens Bille, hvis søn Anders Bille var aktiv kaproer i klubben i mange år. Ved samme 

lejlighed fik Aiden Nangle fra Carrick-on-Shannon, Irland en medarbejdernål. Nangle havde tre 

gange været til Sorø Regatta – de seneste to gange som træner for den irske ro-pige Francis Cryan. 

Jeg havde fornøjelsen af at være attache for de irske gæster. 

Sorø Regattaen var første regatta i Danmark med løb for kvindelige letvægtsroere. I 1984 indførte 

vi i 1x, 2x for kvinder i senior A letvægt (58 kg) over 2000 meter. Disse løb var i første omgang 

prøveløb med henblik på iagttagelse i forbindelse med udtagelse af roere til VM i Montreal senere 

på året.  

Ved DM over en dag i 1984 på Sorø udgik toer med for drenge. Dette løb havde Sorø vundet de 

sidste 3 år: i 1981 i Haderslev, i 1982 i Bagsværd og i 1983 i Brabrand. 

 

I 1987 deltog 437 roere fordelt på 346 hold i den 60. Sorø Regatta. 

I 1988 afviklede vi NM og Sorø Regatta med vigende deltagelse. 

 

I 1993, jubilæumsåret, var der Sorø Regatta og DM i september. 

I 1995 deltog 282 hold og ca. 520 roere. 

I 1996 deltog 428 hold. 

I 1997 deltog roere fra 47 klubber fordelt på 547 hold i den 70. Sorø Regatta og DM 20.09. 

I 1999 var deltagerantallet steget til 1100 roere fordelt på 660 hold. 

I 2001 deltog 534 hold  

I 2013 deltog 611 hold og der blev roet på 1056 rosæder, 

I 2014 deltog 794 hold og der blev roet på 1419 rosæder af 597 roere, 

I 2017 deltog 780 hold. 

 

Løbslisten er i fokus hvert år. Samarbejdet med en stor gruppe af frivillige medarbejdere fra 

forskellige sjællandske roklubber vægtes højt. Det er forskellige selv-supplerende grupper, som 

udfører arbejde før, under og efter regattaen efter en præcis arbejds- og tidsplan. Hertil kommer 

samarbejdet med Rosportens Kaproningsudvalg og de medvirkende ro-dommere, som under 

regattaen arbejder på land (bådpladsen ved ud- og indgangsbroer og i måltårnet på Skjolden 



(måldommer og målfoto) samt ro-dommere på vandet, som følger de enkelte løb fra start til mål.) 

Der er start på 2000 meter, 1500 meter, 1000 meter og 500 meter. Mandskabet på regattakontoret 

har travlt fra fredag eftermiddag og hen over mandskabsledermødet fredag aften til efter søndagens 

sidste løb. Sorø Regattaen er fortsat den eneste danske regatta med speakning fra søen og fra tårnet 

på Skjolden under finalerne. Sorø Regattaens succes bunder i et godt og konstruktivt samarbejde 

med respekt for hinandens synspunkter og opgaver. En udfordring har været at tale ro-dommernes 

indsats op bl.a. i forhold til de aktive. I mange idrætsgrene er dommerstanden udskældt, hvilket 

også var tilfældet for ro-dommerne tilbage i tiden. I Sorø Roklub har vi altid betragtet ro-dommerne 

som samarbejdspartnere. Ro-dommerne hjælper med at afvikle ”legen på vandet” – vi har fælles 

mål. Roerne skal kende deres ”ret og pligt på vandet”, og det er ro-dommerne rigtig gode til at 

fortælle om. Vores norske venner fortæller, at hvis deres unge dommere virkelig skal lære arbejdet 

på ro-banen, så sender de dem til Sorø Regattaen! 

 

Sorø Regattaens succes var og er fortsat afhængig af lokale forhold og lokale samarbejdspartnere, 

bl.a. Stiftelsen Sorø Akademi ved direktørerne Jens Thomsen og Jens Kristian Poulsen og Sorø 

Kommune ved borgmestrene Ib Trojaborg, Ivan Hansen og Gert Jørgensen. Regattakontor er i Sorø 

Sejlforening, hvor også Røde Kors Samaritter og livreddere er tilknyttet. Bådplads på ”Carlsens 

Plæne”, som også er hjemsted for de mange roere og trænere med flere, der overnatter i telte. 

Mulighed for overnatning og måltider på Ankerhus (nu Absalon), omkringliggende hoteller og ”bed 

and break-fast”. Der er bad og omklædning på Sorø Kultur- og Fritidscenter, hvor der også er 

mulighed for indkvartering og madlavning. Her holdes mandskabsledermøde fredag aften samt 

andre møder under regattaen. Endvidere er der overnatning for roerne i gymnastiksalen på Sorø 

Borgerskolen og i Sorø Hallen. CF-gården lægger lokale til morgen- og aftenmøder for ro-

dommere, motorbådsførere og regattaledelsen. 

 

Mange af Danmarks elite-roere har på et eller andet tidspunkt i deres ro-karriere startet i løb på Sorø 

sø. Vi har igennem mange år også afviklet Roforbundets Danmarks-, Forbunds- og Juniormester-

mesterskaber. I 1991 blev Sorø Regattaen afviklet i hedebølge og med TV-dækning. DR mødte for 

at lave optagelser til nogle minutters indslag fra Sorø i sportsudsendelsen samme aften. Trine 

Hansen og andre talenter var med i indslaget. 

 

I 2000 afviklede vi DM med efterfølgende vellykket DM-fest i roklubbens regi. Det var en kæmpe 

udfordring at afvikle DM i oktober, da medarbejderne skal etablere hele anlægget to gange på en 

sæson. Ved hver regatta lægges alt udstyr ud. Det skal inden for en 3 ugers periode tages ind igen. 

 

Hvert 4. år er Dansk Forening for Rosport vært for Nordiske Mesterskaber. I år 2000 skete der store 

ændringer i Nordiske Roforbund. Blandt andet blev det besluttet, at afholde nordiske mesterskaber 

som åbne mesterskaber med fri tilmelding af klubhold i mesterskabsløbene. Sorø Regattaen blev 

spurgt, om vi kunne påtage os opgaven, når Danmark havde værtskabet. Regattaudvalget takkede ja 

under forudsætning af at mesterskabsløbene blev indarbejdet i regattaens løbsliste. Resultatet blev 

en regatta med meget stor nordisk deltagelse, ikke blot i mesterskabsløbene men også i regattaens 

øvrige løb.  

Ved regattaen i 2001 var der udskrevet 82 løb, som fik deltagelse fra 30 danske klubber og 8 uden-

landske med i alt 534 hold, fordelt på 42 outriggere, 49 dobbelt firere, 162 dobbelt scullere og 281 

single-scullere.  

 



I 2018 afvikles Sorø Regattaen og Junior Nordiske Mesterskaber den 7.– 8. juli. og 6. oktober står 

regattaen for afvikling af Roforbundets Junior-, Forbunds- og Danmarksmesterskaber på Sorø sø. 

1972 JNM, 1988 NM, 1996 JNM,  2000 Åbne JNM, NM og Scandinavian Open, 2004,  

2008, 2012 og 2014 Åbne JNM. 7.– 8. juli 2018 afvikles Åbne Junior Nordiske Mesterskaber og 

Sorø Regattaen på Sorø Sø. 

 

Begynderkaproningen kom for at blive 

Sorøs yngste roere deltog i begyndelsen af 80-erne i en ”bro til bro-kaproning” i Malmø. Det gav 

inspiration til en kaproning for unge begyndere. Denne idé faldt sammen med Ro-forbundets ønske 

om, at der på kredsplan blev lavet kaproning for børn og unge. Det førte i 1983 til, at Sorø Roklub 

indbød sjællandske roklubber til Begynderkaproning på Sorø sø med 500 meter løb i 1x, 2x og 4x+ 

for børn fra 10 år og opefter. 3 hold på banen ad gangen og guld, sølv og bronzemedaljer i alle løb. 

Start ved Skjolden og mål ved Sorø Roklub. Mange roere har igennem årene fået interesse for 

kaproningen via Begynderkaproningen. Kaproningen blev hurtigt en del af det samlede tilbud om 

kort-bane-regattaer omtalt i ”Det gule hæfte” og nu på forbundets hjemmeside med elektronisk 

tilmelding. I 1997 deltog begynderroere fra 17 klubber.  

I mange år var Ib Striboldt, Ringsted, måldommer sammen med skiftende makkere, f.eks. Christian 

Kjerri. Medaljerne blev uddelt af Børge Madsen, Jørgen Kristoffersen og Malene Frandsen – alle 

fra Nordea med hjælp fra bl.a. Jacob Barsøe og Mads Kruse-Andersen. I 2004 blev løbslisten 

suppleret med begynderløb for voksne i 1x, 2x og dobbelt-firer med. Sorø Roklub har med succes 

afviklet Begynderkaproningen i streg til dato.  

I 2012 satte Begynderkaproningen rekord. Direktør Malene Frandsen, Nordea, og OL-roeren Jacob 

Barsøe, tidligere Sorø-roer, uddelte 156 medaljer til begynderroere fra Bagsværd, Fredensborg, 

Næstved, Skovshoved, Tissø og Sorø. Jacob Barsøe var et hit på pladsen, de unge flokkedes om 

ham – skrivning af autografer ville ingen ende tage. Dommerne Morten Thorving og Thomas 

Sander stod klar ved start og mål sammen med Gert Busk og Peter Lindblom. Lasse Buus stod for 

tilrettelæggelsen. Birgit Juel-Hansen havde med hjælp fra forældre travlt med at få alle vore unge 

begynderroere ud til løb og ind igen – for at skifte bådtype. 

 

Sammenslutningen af Sydsjællandske Roklubber  

bestod af Korsør, Næstved, Præstø, Ringsted, Roklubben Stevns, Roklubben Viking, Skælskør, 

Sorø og Vordingborg, og den blev stiftet i 1922 med det formål at klubbernes roere skulle mødes en 

gang årligt til et ro-stævne, Sydsjællands-kaproningen, som gik på skift mellem klubberne. 

Invitationen tilgik også til klubberne i Lolland Falster kredsen. Interessen samarbejdet og 

kaproningen var vigende, hvorfor Sammenslutningen blev nedlagt i 2001. 

  

Danmarks Idræts Forbund var også relevant     

Mit engagement i rosporten og idræt førte naturligt til Danmarks Idræts Forbund, som bestod af 

samtlige specialforbund – herunder bl.a. Dansk Forening for Rosport. Jeg blev hurtigt engageret i 

DIF Vestsjællands Amtsbestyrelse – først som medlem og i 1993 som formand. Udvalget rådede 

over midler, som kunne tilgodese idrætsfremme i området på baggrund af projektansøgninger fra 

foreninger og klubber. Kredsen stod bag oplysning om bl.a. muligheder i Folkeoplysningsloven, 

doping og eliteidræt. 

 

Sorø Sportsråd har været med hele vejen. 

Her handlede dagsordenen om ”Sorø-ordningen”, status på og behov for idrætsfaciliteter i Sorø 

Kommune og indtil 1990 også rådets indstilling til Sorø Spare- og Laanekasses Fond om tilskud til 

idrætsforeninger efter ansøgning samt fælles aktiviteter f.eks. sommerferieaktiviteter, som har været 



gennemført i mere end 30 år og ”Idrættens grønne kort”. Der var 4 årlige møder, som jeg deltog i 

med en enkelt undtagelse. Jeg var aktiv i opstarten af Sportsrådets sommerferieaktiviteter, som for  

klubberne var en oplagt mulighed for at få nye medlemmer samtidig med at aktiviteten var med til 

at udbrede kendskabet til lokalområdets klubber og idrætter. I 25 år var jeg aktiv i den gruppe, som 

koordinerede og planlage aktiviteterne i tæt samarbejde med de deltagende klubber. Sorø Roklub 

bakkede op om ideen og deltog aktivt. Sommerferieaktiviteterne var levedygtige og gennemføres 

den dag i dag til stor glæde for de mange deltagende børn og unge – og til gavn for de deltagende 

klubber.  

 

Vores naboer–søklubberne 

I 1987 indviede lystfiskerne nyt hus ved søbredden, nabo til Sorø Sejlforening. I 1994 satte Sorø 

Kano- og Kajakklub ved Jan Christensen gang i klubhusbyggeri syd for Sorø Roklub. 

Færøforeningen ved Ragnhild Sørensen byggede bådhus nord for roklubben i 2000.  

I 1997 drøftede bestyrelsen planerne om ny bådfart på Sorø Sø. Det var bestyrelsens opfattelse, at 

”Lille Claus” planmæssige ture på søen måtte være forenelig med klubbens daglige ro-træning. Der 

skal være plads til alle på søen, hvilket også var holdningen i Brugerrådet ved Sorø Søerne. Sorø 

Bådfart havde i første omgang kajplads i Andebugten – senere rykkede den til Færøhuset på 

delebasis og etablerede fast kajplads her. 

 

Søbrugerne samledes i Brugerråd ved Sorø Søerne 

I 1996 lagde Sorø Kommune op til dannelse af ”Brugerråd ved Sorø Søerne”, som blev nedsat i 

marts 1997 bestående af repræsentanter for alle de sø-brugende klubber på og omkring søen. Finn 

Andersen var rådets første formand. En af rådets opgaver var at udarbejde en sæsonplan over 

stævner på søen, som efterfølgende blev forelagt søens ejer Stiftelsen Sorø Akademi til 

godkendelse. Hvis der var behov for forhandlinger med Stiftelsen eller nogle klubber, så var det en 

opgave for Brugerrådet. Rådet var koordinerende for bl.a. projektet med at gøre søen ren samt 

afvikling af stævner på søen. Brugerrådet blev også inddraget i ”Kunst på søen” og ved etableringen 

af ”ny Parnas” med påtænkte aktiviteter på søen herunder genoptagelse af sejlads med turbåden til 

og fra Parnas og sejlads med padleboard. Brugerrådet har fungeret til dato. 

 

Sorø Kultur- og Fritidscenter blev en realitet 

Sorø Roklub øvede indflydelse, da det blev en mulighed at danne Sorø Kultur- og Fritidscenter i 

bygningerne, som tidligere havde huset Sorø Kommunale Værker. Roklubben ønskede som 

udgangspunkt, at en stor del af bygningerne blev øremærket til søsporten. Ideen om søsportscenter 

nød ikke fremme. Konkret ønskede vi træningslokaler til vintertræning og opbevaringsplads til både 

og andet udstyr. Sammen med andre sø-klubber arbejdede vi på at få etableret et værkstedslokale 

med udsugning, så der kunne slibes og lakeres både samt klargøres andet udstyr. Det lykkedes at få 

op-bevaringsplads til både og andet udstyr i Kokslageret, da bueskytterne i 2008 flyttede til lokaler 

under Sorø Hallen. Roklubben havde den ene halvdel, Sorø Kano- og Kajakklub og Sorø 

Sejlforening delte den anden halvdel. Vi fik stillet en 40 fods container til rådighed til opbevaring af 

materiel. Vi fik p-plads til klubbens bådtrailer. Vi fik ikke træningslokale og værksted. 

  

I forbindelse med SKF blev der anlagt en stor p-plads og efter drøftelser med Brugerrådet, 

besluttede Sorø Kommune, at kørsel og parkering ved sø-klubberne skulle begrænses mest muligt 

med henvisning til de gode parkeringsmuligheder på p-pladsen. I 2006 satte kommunen en bom op 

på kørevejen. De berørte klubber protesterede mod forringelse af adgang til klubberne. En fælles 

protest blev 17.07. 2007 fremsendt til kommunen, hvorfor Sorø Kommune stillede sagen i bero med 

følgende svar 22.12.2008: Når sti og belysning er etableret vil bom/kæde på vejen frem til 



foreningerne blive aflåst, og der vil blive udleveret nøgler til hver forening, som bliver berørt. 

Foreningerne har således mulighed for, i særlige tilfælde at transportere uhåndterligt grej og lign. 

frem til den enkelte forening, der samtidig har ansvaret for efterfølgende at låse bommen. Samtidig 

vil der blive foretaget en lignende løsning fra Frederiksvej til Carlsens Plæne. I 2009 blev der 

suppleret med procedure for redningskøretøjers adgang til sø-klubberne i tilfælde af ulykker. 

Set i bakspejlet var beslutningen om en bom fornuftig og funktionel. Ordningen var med til at 

begrænse bl.a. bilkørsel til Skjolden de varme sommeraftener og -nætter, ligesom bommen var med 

til at begrænse ubudne gæsters adgang til sø-klubberne.  

Sorø Roklub og Regattaforeningen Sjælland er medlem af SKF og kan benytte centerets faciliteter i 

sammenhæng med Sorø Regattaen og i forbindelse med eksempelvis træningslejre på Sorø sø. 

 

Fliser fra Storgade på forpladsen 

Forpladsen havde hidtil været grusbelagt, hvilket betød at der blev slæbt meget grus ind i 

bådhallerne og af og til også i bådene. Storgade var under renovering med bl.a. ny belægning. 

Roklubben fik lov til at få fliser fra Storgade til at lægge på forpladsen. Henrik Bak var tovholder, 

Keld Hansen og Kjeld Johansen med flere leverede arbejdskraften. Først blev en del af 

grusbelægningen fjernet, nyt underlag lagt ud, det blev komprimeret før de store og meget tunge 

kørefliser blev lagt. Henrik Bak sørgede for den sidste finish med fine stenbelægninger ved portene 

og omkring nedløb og dæksler. 

Hvis man er rigtig stille og lyttende, så kan man høre nogle af de historier som i sin tid blev fortalt 

på Storgade. 

 

Projekter i tilknytning roklubfaciliteterne   

Motorbådshuset blev en realitet i 1997 

Sorø Roklub havde siden 1977 i forbindelse med ibrugtagning af de nye kommunale 

roklubfaciliteter ønsket et motorbådshus til klubbens trænerbåd, således at der kunne frigøres plads i 

bådhal 1 til fordel for både og træningsudstyr til landtræning. I en årrække søgte vi midler hertil i 

forskellige fonde. I slutningen af 1996 kom der positivt tilsagn om 90.000 kr. fra Sorø Spare- og 

Laanekasses Fond. Vi fik de fornødne tilladelser til bygning af motorbådshuset, hvorfor Thomas 

Juul-Olsen påbegyndte udgravningen til huset beliggende ind mod Sorø Kano- og Kajakklub. Gert 

Busk, der havde stået for beregninger og tegninger, var tovholder på selvbyggeriet. Poul Bertelsen, 

Rene og Carsten Birch med flere leverede arbejdskraften. 24. marts var der rejsegilde, hvor Niels 

Fjællegård, ny ejer af Tømrerfirmaet N.P. Andersen, holdt talen for spærene og udbragte et leve for 

huset. Ifølge tidsplanen skulle huset stå færdigt til standerhejsningen 6. april 1997. Selvbyggeriet 

tog fart: huset blev beklædt, der blev lagt tag og porten blev lavet, ligesom arealet omkring huset 

blev rettet til og planeret og der blev lagt fliser. Ved standerhejsningen blev huset indviet af Ib Hahn 

Andersen, fmd. for Sorø Spare- og Laanekasses Fond i overværelse af Niels Fjællegård, 

Tømrerfirmaet N.P. Andersen og HJM Teknik ved Jan Møller Madsen og medlemmer, som havde 

ydet en stor frivillig indsats under klargøring af fundament og bygning af huset. De havde i 

fællesskab skabt en værdi, som gjorde at byggeudgifterne beløb sig til 62.000 kr. Fonden fik det 

overskydende beløb tilbagebetalt. Det lettede træneren, som nu kunne sejle ud og ind i 

motorbådshuset. Den daglige opgave med at trække den tunge båd ud og ind af hal 1 var fortid. 

Sidegevinsten var mere til både og bedre plads til indendørs træning. 

 

 

 

 

 



Ny træbeklædning på bådebro og nyt slæbested 

 

I 2006 modtog roklubben en donation fra Nordea Fonden ved Jørgen Kristoffersen og Børge 

Madsen, som gjorde at klubben med hjælp fra frivillige kunne renovere jernrammerne og lægge ny 

træ-belægning på bådebroen og forny slæbestedet til gig- og motorbåde. 

 

Medlemmerne renoverede roklubhuset i 1997 

I begyndelsen af februar 1997 var husforvalter Per Larsen tovholder for projekt ”maling af roklub-

huset indvendigt” over 2 arbejdsweekender. Projektet omfattede indgangsparti, klublokale, gange 

og toiletter samt omklædningsrum med bad og toiletter. Per Larsen lavede aftale med Skala-

malermester Jan Ibsen om maling mv. samt diverse malergrej. 34 medlemmer svingede pensler og 

malerkoste, heriblandt Trine Hansen, Arnold Pedersen og Helle Kjerri. Jens Kannegaard, som døde 

9. maj 1998 som følge af ulykke med svævefly, var mester i at sætte glasvæv op efter at savsmulds-

tapetet var fjernet. Per Christensen satte fliser op i køkkenet og på toiletter. Køkkenet blev bygget 

om, nye lamper blev hængt op og der blev lagt ny gulvbelægning i klublokalet. Den enestående 

arbejdsindsats slettede alle spor efter 20 års flittigt brug af klubben, idet der næsten intet var gjort 

siden indvielsen 11. juni 1977. I hal 1 blev der blev lagt ”færgegulv” oven på sf-belægningen, som 

var ideelt underlag til landtræningsudstyret: ergometre, styrke- og vægttræningsudstyr og ribber. 

Kristian Kjerri var manden bag disse forbedringer. 

I forlængelse malerprojektet blev det aftalt med Sorø Kommune, at Beskæftigelsesværkstedet påtog 

sig opgaven med den udvendige behandling af bræddebeklædningen med træbeskyttelse. 

 

Ventilationsanlæg i bådhal 1 

I forbindelse med vintertræning i hal 1 oplevede vi problemer med tør og dårlig luft til stor gene 

under træningen. Peter Lindblom, ansat i ventilationsfirmaet Novenco i Næstved, undersøgte 

mulighederne for at forbedre luften i træningshallen. Peter Lindblom vendte tilbage: Novenco 

havde et ventilationsanlæg stående i deres udstilling, som skulle skiftes ud. Peter Lindblom fik 

forhandlet sig frem til, at Sorø Roklub måtte få anlægget på betingelse af hjælp til nedtagning i 

Næstved. Transport samt installering i hallen var for klubbens regning. Vi takkede straks ja. Efter 

opsætning og ibrugtagning af dette anlæg blev indeklimaet i træningshallen væsentligt forbedret til 

stor glæde for de flittigt trænende roere i alle aldre. Peter Lindblom var med hele vejen og har stået 

for de løbende indstillinger af anlægget til dato. 

 

Forbedringer på roklubhuset: renovering af varme- og vandforsyningen 

Efter kommunesammenlægningen blev drift og indvendig vedligeholdelse af roklubhuset lagt ind 

under Sorø Ejendomscenter. Klubben fremsendte en gang årligt en oversigt over helt nødvendige  

arbejder: fornyelse af terrassens rådne gelænder, omlægning af belægning, så regnvandet kan løbe 

fra. Check af den udvendige bygningsskal: tag herunder reparation eller udskiftning af utætte 

tagrender / skotrender, beklædning, porte, vinduer og døre. Der var behov for gennemgang af 

udsugning fra bade- og omklædningsrum.   

Sorø Kommunes Tekniske Forvaltning ved Bo Malmberg foretog i 2009 en gennemgribende 

renovering af varme- og vandforsyningen i klubben med det til følge, at fyrrummet blev udvidet og 

hovedindgangen blev flyttet samtidig med at indgangspartiet blev smallere. En del af det varme 

vand blev nu opvarmet via solceller på den sydvendte tagflade af klubhuset. I fyrrummet blev 

installeret to 500 l vandtanke og gasfyret er udskiftet. Anlægget styres af et ur, som tænder og 

slukker i forhold til behov for varme og varmt badevand i forbindelse med træningen året rundt.  

 

 



 

 

Træningshallen – tredje gang var lykkens gang 

Tilbygning af træningslokale til roklubben var et helt specielt projekt, som krævede vedholdenhed 

fra bestyrelsens side. Det blev italesat i begyndelsen af 90-erne, hvor rosporten udviklede sig til en 

helårssport med løb, gymnastik, vægt- og styrketræning - ergometertræningen kom til og havde sit 

store gennembrud, da Concept2-ergometrene gjorde deres indtog. Roerne i den danske ro-elite viste 

vejen for træning hele året. Bestyrelsen omtalte behovet i forbindelse med etablering af Sorø 

Kultur- & Fritidscenter – uden forståelse og held.  

 

Næste trin var, at Asbjørn Levring tegnede et projekt med træningslokalet bygget oven på hal 2 med 

indgang fra hal 1. Det krævede at taget blev hævet. Vi henvendte os til Sorø kommune ved borg-

mester Ivan Hansen, Poul Hangler og Ole Bay med projektet. Bestemmelserne for området og 

bygningerne her gjorde, at vi fik blankt afslag.  

Vi gik i tænkeboks omkring andre løsningsmodeller. Ønsket om træningshal var forankret i de 

mange flotte resultater, som vore kaproere havde opnået på internationale ro-baner, samt at mange 

medlemmer trænede hele året. Hertil kom den voksende ungdomsafdeling. Hvis rosporten i Sorø 

fortsat skulle udvikle sig, så skulle vi have tidssvarende faciliteter til vintertræning i klubben. 

Formanden tog initiativ til et møde på Sorø Roklubs terrasse med nyvalgt fmd. for Kultur og Fritid 

Gert Jørgensen. Denne samtale gav håb. Klubben skulle åbne op og være synlig. Hvilket blev dags-

ordenen på de næstfølgende møder i klubben. Planen var bl.a. synliggørelse af skoleroning, 

etablering af skolesamarbejde, åbent hus arrangementer samt ro-kursus over en weekend for 

voksne, præsentation af rosporten i forskellige sammenhænge, bl.a. ved Sorø Akademis ”fede 

tider”. Åben klub i forbindelse med Skolernes Motionsløb og skolesamarbejde. 

I 2006 konkretiserede bestyrelsen planerne om træningshal beliggende på området mellem Færøsk 

Forening og Sorø Roklubs klublokale – med adgang fra roklubbens indgangsparti. Gert Busk målte 

op og udarbejdede tegninger, som senere i forløbet blev overgivet til en tegnestue for at blive gjort 

klar til fremsendelse til Sorø Kommune. Sammenbygning med Færøhuset var det optimale ønske, 

således at hele arealet mellem Færøhuset og roklubhuset blev bebygget.  

Vi var i konstruktiv dialog med Gert Jørgensen om tilbygning af træningshal helt frem til budget-

forhandlingerne i efteråret 2012, hvor S og SF stemte forslag om bevilling på kr. 400.000 ned til 

opførelse af helårs træningshal på nordsiden af klubhuset ned til fordel for fodboldbaner og en ny 

tankbil til Beredskabet. Vi holdt fast i projektet. Vi ville lykkes med at realisere planerne! 

Samarbejde løb videre med borgmester Gert Jørgensen og Teknik og Miljø ved arkitekt Else-Marie 

Hedegaard og chef Vibeke Solvang. Stiftelsen Sorø Akademi ved dir. Jens Kristian Poulsen blev 

forespurgt og nikkede ja. 

I 2013 gik vi ind i slutfasen. Et nyt kommunalt budget var under forberedelse. Vi skulle have vores 

ønske med! Vi opnåede bred politisk opbakning til projektet om en træningshal til landtræning året 

rundt. Financiering af byggeriet skulle på plads. Der skulle skaffes omkring 1.2 til 1.4 mill. Efter 

ansøgning kom vi på Sorø Kommunes ”finanslov” med kr. 600.000. Glæden ville ingen ende tage, 

da vi 10. oktober 2014 modtog budskabet om, at der i det vedtagne budget 2015 – 2018 var afsat kr. 

600.000 til bygning af træningshal mellem klubhuset og Færøhuset alt. om- og tilbygning af 

klubben. Ansøgninger var sendt til Sorø Spare- og Laanekasses Fond og Brand af 1848 Fond, som 

begge meldte positivt tilbage lige op til generalforsamlingen 2014, hvor den glædelige meddelelse 

om, at i alt 1.2 mill. kr. var i hus! 

Processen løb herefter i kommunalt regi. En stram lovgivning omkring området, sø-byggelinier, 

lokalplan mm. Forskellige parter blev inddraget og forespurgt, bl.a. Stiftelsen Sorø Akademi, Natur-



styrelsen og Naturfredningsforening samt lokalområdet, således at de fornødne tilladelser sikres. Vi 

håbede, at den lempelse der er set i forhold til bebyggelser ved kysten også ville give afsmitning på  

byggeriet af træningshallen i tilknytning til de eksisterende kommunale roklubfaciliteter. 

Træningshallen blev en realitet i 2017: rejsegilde 24. marts og indvielse 24. juni – mere end 20 år 

efter at ønsket første gang var på dagsordenen i klubben.  

Tak til alle der på den ene eller anden måde i det lange forløb har hjulpet med at nå målet. Du 

kender en eller flere: sig venligst stor tak til hende/ham, der gjorde det muligt af skabe denne 

mulighed for rosporten i Sorø. 

 

En kulturbærer – klubbens historie  

Sorø Roklub informerede medlemmer, samarbejdspartnere og sponsorer om ”livet i klubben” og 

planer for fremtiden via ”Ro-laden”, som i 1973 blev afløst af Årebladet. I midt 80-erne kom SR-

Nyt først i A4-format i sort/hvid og senere som A5 hæfte i farver med Arnold Pedersen som flittig 

skribent og redaktør. Alfa Tryk stod for trykningen. SR-Nyt udkom 3 – 4 gange om året og var et 

flot og læseværdigt blad med spændende og vedkommende artikler og mange flotte billeder. 

Medlemsinfo havde skiftende medarbejdere i tilfældig orden Lone Birch, Rasmus Andreasen, 

Thomas Knudsen, Marianne Petersen, Jeanette Emde Jensen, Hanne Kokkegård, Anders Marquard 

og Åse Mikkelsen.  

I 2013 foreslog Jan Preisler at SR-Nyt blev erstattet af elektronisk medlemsinformation. Det ville på 

årsbasis frigøre omkring 30.000 kr. til andre formål. SR-Nyt eksisterer ikke mere - de elektroniske 

medier har taget over. 

Sideløbende med SR-Nyt blev der udarbejdet og distribueret et utal af foldere om klubbens 

forskellige tilbud: ”Rokurser til lands og til vands i Sorø Roklub” og folder om skoleroning. Vi har 

været flittige med pressemeddelelser og forhåndsannonceringer i den lokale presse.  

Omkring år 2003 fik Sorø Roklub hjemmeside www.soroe-roklub.dk David Teute Pedersen var 

teknikeren, og Elsebeth K. Nielsen var webmaster. En opgave som Elsebeth stadig klarer. 

I 2000 gik Dorte Holm og Gunnar Levring sammen om at lave et program til en elektronisk ro-

protokol, som kunne afløse papirprotokollen, hvor den enkelte roer skrev i. Klubben anskaffede det 

nødvendige computerudstyr til den elektronisk ro-journal, som havde de nødvendige faciliteter til 

de statistikker, som viste medlemmernes ro-indsats på forskellige måder. 

 

”Mærkedage” og traditioner i klubben 

Som et naturligt led i udviklingen af klubbens kerneydelse blev traditionerne også nytænkt. Det 

gjaldt standerhejsning, som blev afviklet en søndag formiddag sidst i marts eller begyndelsen af 

april. Splitflaget var hejst, formanden talte, klubstander blev hejst af det medlem, som modtog 

standerpokalen ved standerstrygningsfesten året før. Ofte var der dåb af både med efterfølgende 

paraderoning under ledelse af kaproningschefen og afsluttende med hyggeligt samvær i klubben. 

I mange år fejrede roerne Skt. Hans i klubben med bål på søen. Denne tradition gled lige så stille ud 

for senere at blive genoptaget. 

Kanindåb i de sene sommermåneder: ”Kong Neptun og hans/hendes kongelige følge besøger 

klubben, de nye medlemmer ”kaninerne” står klar i kaninfolden. De bliver undersøgt af Kong 

Neptun og det kongelige følge, herefter følger dåben i overværelse af forældre og pårørende. Vi 

vægtede den milde økologiske ”dåb”. Efterfølgende overrækker Kong Neptun dåbsattest med 

”navn” til den enkelte ny-døbte roer. 

Klubkaproning og standerstrygning markerer overgangen fra sommer til vinter – i oktober, når det 

ikke mere er muligt at træne på vandet om aftenen pga. mørket. Klubkaproningen ros en lørdag 

eftermiddag i gigbåde, holdene sammensættes ved lodtrækning. Alt efter antal deltagere ros 

indledende og finale på 500 meter distancen med start ved Skjolden og mål udfor sydspidsen af 

http://www.soroe-roklub.dk/


klubbens bådebro. Klubmestrene kåres og så følger standerstrygningstalen og klubstander tages ned 

af det sammen medlem som hejste den ved sæsonstart. Om aftenen var der spisning og 

efterfølgende fest til langt ud på aftenen. Den eftertragtede standerpokalen blev uddelt til et eller 

flere medlemmer, som har gjort en uegennyttig indsats for klubben. Brasso-pokalen, skænket af 

Sorø Sportsråd, kom til ved formandens 25 års jubilæum i 2003. 

11. juli 1998 på klubbens 80 års fødselsdag modtog klubben ”80 års Fødselsdagspokal”. På 

generalforsamlingen tildeles denne pokal det medlem, der har vundet de fleste førstepladser. Der 

uddeles diplomer for roede km og guldårer til den junior og den seniorroer, som har roet de fleste 

kilometer. 

I årevis har vi overrasket årets konfirmander med et personligt telegram på dagen fra Sorø Roklub. 

Ligesom vi har glædet medlemmer med hilsen og eller et besøg på ”deres” dag, f.eks. et bryllup, en 

rund fødselsdag. Vi hen over årene har markeret medlemmers mærkedage. 

 

 

Vi har benyttet enhver lejlighed til ”at rulle den røde løber ud” 

Utallige gange har vi fejret roere med træner, som har roet sig til medaljer og flotte placeringer ved 

NM, EM, Baltic Cup, Nations Cup, VM og OL. Vi har budt velkommen med espalie, kagebord og 

taler. VM og OL-medaljetagere Trine Hansen, Anna Helleberg og Malene Busk blev i 90-erne 

hyldet med modtagelse på Rådhuset på Torvet, køretur i bil og hestevogn til Sorø Rådhus, hvor 

borgmester Ivan Hansen og utallige gæster stod klar til at hylde medaljetageren. Efterfølgende gik 

turen til Sorø Roklub, hvor festlighederne ingen ende ville tage. 

 

11. juli 1978 fejrede vi klubbens 60 års fødselsdag med middag for inviterede gæster bl.a. Borg-

mester Ib Trojaborg med frue og Faa. Hansen med frue. Sorø Sejlforenings Jytte og Kristian Tange 

kom sejlende på en hjemmebygget tømmerflåde og ønskede til lykke med et søkort. Vi satsede på 

ungdommen bl.a. via skoleroning og bredden. Sydsjællandskaproningen blev roet i Sorø med 91 

hold fordelt på 1x, 2x og firer. Sorø Roklub blev mest vindende roklub i Danmark. Vi gennemførte 

en langtur Masnedø rundt i samarbejde med Vordingborg Roklub. 

Det var også året, hvor lokale regattafolk med Volmer Blond i spidsen hjalp Hjelmsjö i gang med 

etablering af baneanlæg og grundlaget for Hjelmsjö Regattaen med løbliste, tidsplan osv. 

 

I 1979 var der is på søen ved standerhejsningen, hvor ”Prior” blev døbt. Skoleroning for 6. klasse 

med 30 unge, hvoraf de 18 meldte sig ind. Hertil kom 10 – 12 voksne medlemmer fra Slagelse-

området – heriblandt Arne Staffe, som igennem årene har hjulpet mange nye motionsroere i gang. 

Der blev afholdt træningssamling i Sjællandskredsens regi med 50 roere fra 12 roklubber. Den 52. 

Sorø Regatta fik den bedste dommerbedømmelse af alle danske regattaer. Sorø Roklub fik et af Ro-

forbundets 4 udstationerede ro-ergometre. 

 

I 1980-erne satsede Danmarks Idrætsforbund og de enkelte specialforbund på at tiltrække flere 

ressourcestærke kvinder til idrætten, hvorfor der blev afholdt en række relevante kurser i landet, 

bl.a. ”Kvinder kan, tør og vil - kurser”. Jeg deltog i et vellykket kursus i Fredensborg Roklub 

sammen med Merete Boldt og flere  

andre af rosportens kvinder. 

 

I 1981 blev ”fireren” klubbens varemærke, og vi fik fremstillet T-shirt og polobluser for at 

synliggøre Sorø Roklub lokalt, nationalt og internationalt. 

 

 



 

 

I 1983 blev der på generalforsamlingen nedsat ungdoms- og et festudvalg. Fester i klubben arrange-

res af og for medlemmer af klubben. 

 

5. marts 1984 var ”Idrættens dag” i Sorø Kommune, hvor Sorøs mestre blev hædret på rådhuset 

Sorø Roklubs Claus Jacobsen, Anders Bille, Per Madsen, Morten Westerbjerg Andersen, Karsten 

Baltzer Petersen, Hanne Kokkegaard, Helle Pedersen, Charlotte Truelsen, Tina Pedersen og 

Jeanette Emde Jensen hædret for DM og Gert Busk blev hædret som årets leder. Dette arrangement 

afholdes fortsat. 

 

Vi deltog i projekt ”Månedens Idræt” forankret i Vestsjællands Amt: roning, hockey og go-cart. 

 

Mange mennesker var trods det noget kølige aprilsvejr mødt op til standerhejsning den 6. april 

1986, som var særlig festlig. ”Carlsberg Intro” blev døbt af distriktschef Jørgen Nielsen bistået af 

Fl. Olsen, Carlsberg Depot Sorø og tømrermester Ib Hahn Andersen. Båd og årer var skænket af 

”Carlsberg Mindelegat” og Sorø Spare- og Laanekasses Fond. De fremtidige brugere var Charlotte 

Truelsen og Tina Pedersen, som i øvrigt er de eneste sportsfolk som har modtaget støtte fra Lorenz 

Jørgensen, Sorø Stolefabrik. Lorenz Jørgensen fortæller, at han blev overrumplet, og at han slet ikke 

kunne stå for de to søde og energiske ropiger, da de kom og spurgte om støtte! 

Roklubben bød den kommende sæson velkommen med nye initiativer ”Er alle klar – ro væk!” og 

”Idrættens grønne kort”, ligesom der var store forventninger til Sportsmessen i Sorø Hallerne.  

Rosportens nye slogan ”Ro Motion – Go Motion” blev lanceret. 

I årets løb var der drøftelser mellem Amtskommunen og Team Danmark om mulighederne for at 

skabe et regionalt center for forskellige idrætter heriblandt rosporten i Sorø Sygehus, som var plan- 

lagt nedlagt i 1988. Siden 1970-erne havde der med jævne mellemrum været drøftet muligheder for 

et sjællandsk ro-center i tilknytning til Sorø sø – uden at det blev en realitet. Ny struktur i 

roforbund-et var på vej bl.a. centerstruktur med DRC og regionale centre. 

 

I firserne kom Sorø Roklub i søgelyset med hensyn til at lægge rum til kajakker – der kunne da godt 

ligge nogle kajakker bagerst i bådhallen. Med opbakning fra bl.a. Else Nedergaard takkede en enig 

bestyrelse nej, idet klubben havde brug for pladsen til klubbens materiel og en anden meget 

væsentlig begrundelse var, at der så blev tale om to vidt forskellige kulturer under samme tag. Det 

blev til fordel for Sorø Kano- og Kajakklub, som i 1994 påbegyndte bygning af egne faciliteter.   

 

Under Regattafrokosten i 1987 overrakte Børge Kaas Andersen, formand for DFfR, forbundets 

ærestegn til klubbens formand med begrundelsen: ”Merete, du skal have tak, for du er et af de 

mennesker, der er så engageret i rosporten, at du også har et synspunkt på de ting, der foregår uden 

for din egen klub. Du har ofte revset ro-forbundet, fordi manglende initiativ, og selv har du været 

meget aktiv både lokalt og nationalt”. Merete fik overrakt ærestegnet netop som hun – og andre – 

har råbt op om, at det er ved at gå alvorligt ned ad bakke for rosporten. Hvis ikke der tages nye 

initiativer nu, fortsætter nedturen og medlemstilbagegangen. Merete takkede – og forsikrede 

forsamlingen om, at det ikke ville få hende til at tie stille! Et forbund og en sportsgren i udvikling, 

kræver en løbende debat. Lad os nyde dagen. Det giver positive tanker, at det er den 60. Sorø 

Regatta med 437 deltagende roere fordelt på 346 hold.  

Iøvrigt skete der det glædelige, at Sorø Roklub fik udtaget et drengehold i 4x til JVM i Köln. Dette 

drengehold var blevet bedt om at stille op imod et hold fra træningscenter ØST, der bestod af roere 

fra Svendborg/Vordingborg og Nykøbing F.  Sorø-holdet vandt begge dage over Træningscenteret.  



UK gav besked på, at de helst så, at soranerne fremover tilmeldte sig i et rocenter. Tankevækkende 

var det, at et rent klubhold, der var godt sammenroet nærmest ”tvinges” ind i et rocenter, for at få 

mulighed for at deltage i VM.  

 

1988 var ikke nogen for succes for NM og Sorø Regattaen: vigende deltagelse.  

Roforbundet ville splitte Sorø hold med henblik på international deltagelse. Træner og roere Carsten 

Glud, Niels Nielsen, Jens Eriksen og Morten Christiansen satte sig imod.  

Ved DM på Bagsværd sø blev Elvang Pokalen Sorø Roklubs ejendom. Skjolder-laugets flotte sølv-

pokal havde vandret i 25 år som præmie i drenge firer med styrmand ved DM. I 1987 var sidste år 

der blev roet om pokalen. Året efter ved  

DM på Bagsværd sø blev pokalen overrakt til Sorø Roklub af Preben O. Kragh, tidl. formand for 

Københavnskredsen. Jarl Emcken og Andreas Wetche fra Skjold stod klar med lykønskninger. Vi er 

glade for at Sorø havde vundet pokalen. Vi har vundet 

mange gode løb på Sorø sø, og Sorø Roklub har gennem de sidste 10 år gjort en kæmpe indsats for 

klubbens ungdomsroere. Pas godt på Elvang-Pokalen! 

 

1990-erne  Sorø Roklubs anden guldalder 

Ved standerhejsningen 1990 døbte borgmester Ivan Hansen en gig dobbeltfirer med styrmand 

”Parnas”. 

Den anden ”guldalder” i Sorø roklubs historie begynder – Sorø Roklub blev flot repræsenteret på 

nationale og internationale ro-baner med bl.a. Trine Hansen, Anna Helleberg og Malene Busk 

samtidig med at grunden lægges i klubben til en fødekæde. 

 

75 års jubilæum i 1993 

Den officielle standerhejsning i 1993 var startskuddet til Sorø Roklubs 75 års jubilæumssæson. 120 

fremmødte heriblandt DFfRs formand Janne Hallengren og forbundets økonomichef Conny Søren-

sen festligholdt dagen. Den danske ro-sæson blev erklæret åben af Janne Hallengren, som i sin tale 

kom ind på sin egen tætte tilknytning til soransk roning, idet det var på Sorø sø hun vandt sit første 

danske danmarksmesterskab som aktiv roer tilbage i 1964. Janne Hallengren takkede Sorø 

Kommune, Stiftelsen Sorø Akademi og det lokale erhvervsliv for den store opbakning til roklubben, 

hvorefter den blå stander blev hejst over roklubhuset. 

Efterfølgende døbte Dir. Ole Bjerregård, Sorø Terminalborde en ny singlesculler til brug for Anna 

Helleberg, som gerne vil følge i Trine Hansens ros-por. 

Af aktiviteter i jubilæumssæsonen var bl.a. DM i september. Borgmesteren lovede økonomisk støtte 

til dette arrangement udover en jubilæumscheck på kr. 5.000. Alle glædede sig over Trine Hansens 

flotte 9. plads ved World Cup i Mexico. Sorø arbejder seriøst og meget målrettet med den 

opvoksende ungdom og formand Merete kunne derfor tænke sig en bedre og mere konstruktiv 

dialog mellem forbundet og klubberne, således at det blev de positive kræfter, der nød fremme. 

 

Sjællands Tidendes Idrætspris blev tildelt kaproningschef og træner Gert Busk på garantmødet i 

Slagelse Sparekasse i overværelse af 2400 garanter. Han er den bedste! Hvis han ikke var noget 

værd, havde vi ikke brugt så megen tid dernede. Det havde vi ikke gidet. Han er hård, men 

retfærdig. Roerne ved godt, hvad de synes om deres cheftræner, som i 1992 sikrede klubbens 

kaproere seks Danmarksmesterskaber, 2 guldmedaljer ved JNM, 1 syvendeplads ved JVM, 

sølvmedaljer ved Senior B VM samt en 8. plads ved OL i Banyolas i Spanien – og det var bare i 

1992. I 1993 tilføjes bronze ved VM. 

 

 



Ved 75 års jubilæet den 11. juli var der udstilling af pokaler, udstilling af mange gamle skrifter og 

scrapbøger i roklubben og udstilling af både m.v. i Nordea på Storgade. Dagen sluttede med en stor 

jubilæumsfest med spisning i bådhal 1. 

 

Sorø Roklub ønskede Sorø Orienteringsklub til lykke med de 25 år. Orienteringssektionen blev skilt 

ud fra Sorø Roklub i 1968. 

1993 var også året, hvor motorvejen Korsør–København åbnede med bl.a. sæbekasseløb hvor Bo 

Svendsen og Hans Peter Busk skubbede Borgmester Ivan Hansen i deres hjemmebyggede 

sæbekassebil. 

DM på Sorø sø 7. september blev åbnet af Kulturminister Jytte Hilden, der gratulerede de danske 

medaljevindere fra junior og senior VM i Tjekkiet, heriblandt Trine Hansen for VM bronze og 

træner Gert Busk. Dir. Flemming Hansen, Nykredit, var blandt de mange gæster. Med Jytte Hilden 

på styrmandssædet i en 2 åres-inrigger med Lasse Lauridsen og Niels Larsen ved årerne roede de 

fra roklubben til mål-området, hvor Borgmester Ivan Hansen tog imod som vært. 

 

Den traditionelle sæsonafslutning samlede 132 til spisning i klubben. I aftenens løb blev Stander-

pokalen med tilhørende stander tildelt Henrik Bak, som i en lang årrække har ydet en stor indsats, 

når klubbens kaproere skulle til kaproninger i ind- og udland og ved kaproninger i klubben. 

 

På generalforsamlingen i november blev formanden hædret med klubbens hæderstegn af materiale-

forvalter Ove Klint Nielsen. Ove fremhævede Meretes indsats for klubben gennem 16 år og de 

resultater der er nået – ikke mindst i jubilæumssæsonen.  

 

Ved standerhejsningen i 1994 lå 3 både klar til dåben. Ulrik Hansen, Nykredit, døbte Nykredit III  

”Gnisten” til brug for Trine Hansen. En blå/hvid toer skænket af Krista og Viggo Pedersens Fond  

blev døbt ”GB” af tømrermester Ib Hahn Andersen, hvor Gert Busk kunne fejre 25 års jubilæum. 

Gigbåden ”Jubi 75” blev døbt af Kasper Slavensky, næstformand. Båden var anskaffet for midler i 

bådfond fra jubilæumsåret.  

Det var året, hvor vi hyldede Trine og Gert for indsatsen med VM-guld i Indianapolis. Gert blev 

sammenlignet med ”den grimme ælling”, som gik så meget ondt igennem – blev mobbet og kanøf-

let både hjemme og ude – og endte som en svane. En verdensberømt svane. Gert Busk blev af en 

enig bestyrelse udnævnt til æresmedlem af Sorø Roklub – en populær beslutning! 

Året bød på Skolemesterskab i ergometer, hvor skolernes 6. klasser dystede i roklubben. 26. novem-

ber var der Åbne Sjællandske Mesterskaber i ergometer i Roskilde. 

 

I midt 1990-erne havde ro-forbundet fokus på medlemstal og aktivitet i de enkelte klubber og på 

kreds- og landsplan. I 1995 var der 140 medlemmer i Sorø Roklub. Medlemstallet på kreds- og 

landsplan var i gennemsnit 120 medlemmer. Medlemstallet toppede i 97- 98 med tæt på 160 med-

lemmer, mens det på kreds- og landsplan lå på 130. Medlemstallet påvirkede antal roede km. I 1998 

var gennemsnittet 250 km, mod 175 km kreds- og landsplan. I 1999 var gennemsnittet 350 km mod 

175 på kreds- og landsplan. I 2000 var gennemsnittet 375 km – mod 175 på kreds- og landsplan. I 

2001 faldt det til 350 km – på kreds og landsgennemsnittet faldt det til 100 km.  

 

Årets gang i ”det efter olympiske år”  

1997 blev Danmark tredje bedste ro-nation i verden. Sorø Roklub havde andel i denne succes. Det 

var en utrolig aktiv sæson, hvor mange medlemmer gjorde en stor indsats for klubben samtidig med 

at de var gode ambassadører for rosporten. Rochef Rene Birch og træner Gert Busk satte sammen  



med nogle unge medlemmer rosporten med ergometerroning på dagsordenen i ”lørdag i hallen” et 

par gange i løbet af vinteren. 

25. januar blev Sorø Roklub ved en festlig sammenkomst i Unibank, Storgade (nu Nordea) kåret til 

”Årets Idrætsklub”. Hæderen tilfaldt klubben for synlighed og for det store arbejde der gøres for 

børn og unge og i særdeleshed for den målrettede indsats, som i årevis er udført i klubben specielt 

inden for kaproning. Trine Hansens flotte resultater placerede Sorø på verdenskortet. Klubbens 

yngste roere Janice Bang og Thomas Birch modtog sammen med rochef Rene Birch på klubbens 

vegne 5.000 kr. og et fad til klubben. 

I februar og marts deltog nogle af klubbens unge roere i et DIF-kursus i 3 moduler: Konkurrence-

forberedelse – mental topform med Jørn Rønholt Petersen, ”Rigtig ernæring” ved Ankerhus-stud. 

Karina Mortensen og ”En kaproers ret og pligt” på kaproningsbanen ved banedommer Judith Lys-

ter, Roskilde Roklub. 

For at afhjælpe manglen på instruktører i klubben afviklede Ib Striboldt, Ringsted Roklub, et vel-

lykket instruktørkursus i klubben for 15 medlemmer. 

 

Sorø-roerne fyldte godt ved det årlige DM-arrangement 6. maj på Sorø Rådhus. Trine Hansen,  

Malene Busk, Hans Peter Busk, Stephan Mølvig, Thomas Larsen, Christian Mølvig, Carsten Birch, 

Maja Juel-Hansen, Helle Hansen, Jannie Juel-Hansen, Carina Birch, Ditte Christiansen, Line Wint-

her, Kasper Mortensen, Kasper Christensen, Thomas Nielsen, Jeppe Nielsen og Thomas Birch. 

 

Skoleroningen var omlagt fra lørdage formiddage til mandage og onsdage aftener – 7. gang gratis 

roning med instruktør. Vi afviklede et vellykket firmaarrangement med 18 medarbejdere fra Schultz 

Forlag. 

 

Fest- og aktivitetsudvalget genoplivede traditionen med Sct. Hansaften i roklubben. Omkring 20 

medlemmer grillede, roede og hyggede. Samme aften var 13 medlemmer i arbejdstøjet ved stort 

beach-party på Bellevue Strand. Arbejdet bestod i servicering af tilskuere og efterfølgende 

oprydning efter koncerten med Tæskeholdet, Kølig-Kaj, Tviggy og andre kendte navne. 

 

I sommerferieroningen deltog fra 4 til 15 deltagere i 46 timer fordelt på 3 uger (26, 27 og 28), hvor 

Carina Birch, Carsten Birch, Ditte Christiansen, Janice Bang Elkjær, Helle Hansen, Thomas Larsen, 

Christian Mølvig, Stephan Mølvig stod for instruktionen under ledelse af Lone og Rene Birch. 

 

Den 70. Sorø Regatta blev afviklet med den hidtil største deltagelse: roere fra 47 klubber, 547 hold 

mod 428 hold året før og 282 hold i 1995. Ved regatta-frokosten blev Jens Larsen udnævnt til æres-

medlem af regattaen for sit arbejde gennem 45 år. Sorø Roklub stod for Regatta-kiosken med Kir-

sten Nielsen som leder af den flittige, frivillige medarbejderstab. Kiosken gav overskud på 9.495 kr.  

 

Første weekend i august deltog 6 motionsroere i en af Sjællandskredsen arrangeret langtur i Køben-

havns Havn med udgang fra Københavns Roklub. Der var rotur i Holmens Kanal og op langs 

Langelinie, med besøg på Nyholmen, hvor der var landgang og besøg på seværdigheder. Søndag 

gik turen til Skovshoved Roklub. 

 

20. august var der dåb af 20 kaniner med efterfølgende grillarrangement.   

 

11. oktober var der klubkaproning med deltagelse af 30 medlemmer, standerstrygning og 

efterfølgende fest. Afviklingen af kaproningen var lagt i hænderne på Otto Pedersen og Gert Busk. 

Klubbens nye gig-dobbelt firer blev taget i brug ved dette spændende mesterskab, som blev afviklet 



i silende regn og strid blæst. Der blev roet to indledende med 3 hold, vinderne gik direkte til finalen. 

Klub-mestre blev Sisse Bertelsen, Karsten Baltzer (for 6. gang), Thomas Larsen (for 4. gang), 

Malene Busk og styrmand Stina Kamstrup. Efterfølgende holdt formanden en kort tale og 

klubstanderen blev taget ned. 

Om aftenen samledes 50 medlemmer til spisning og efterfølgende fest med musik og dans. Klub-

mestrene blev hædret og Lotte Garup blev hædret med Standerpokalen. Gert Busk blev takket for 

sin indsats i sæsonen og blev hyldet for sine 25 år som kaproningschef og træner i Sorø Roklub. 

 

Aktivitetsudvalget Rene Andersen, Lone Birch, Benedikte Christensen, Torben Christensen, Ole 

Jørgensen, og Paul Kay havde været krumtappen i klubbens mange aktivitetstilbud for ungdoms- og 

motionsroere – tillige med, at de har forestået ”den daglige roning” med instruktion af nye medlem-

mer. Festudvalget Lone Birch, Kirsten Nielsen og Stephan Mølvig samt kasserer Morten Bang var i 

arbejdstøjet i forbindelse med rejsegilde, standerhejsning og indvielse af motorbådshuset, Udvalget 

genindførte traditionen med Sct. Hansaften. Kirsten Nielsen grundlagde traditionen med ”fælles 

buffet” ved standerstrygningsfesten og stod for den forudgående koordinering. 

 

Husudvalget Mogens Andersen, Carsten Birch, Hans Peter Busk, Malene Busk, Benedikte 

Christensen, Trine Hansen, Thomas Larsen, Christian og Stephan Mølvig samt husforvalter Per 

Larsen satte deres aftryk på klubben. Udvalget stod bl.a. bag den store renovering af klubben. 

Ligesom de stod bag den daglige rengøring bistået af andre medlemmer. Hertil kom oprydning og 

rengøring før og efter særlige arrangementer i klubben. 

 

Informationsudvalget med Lone Birch, Trine Hansen, Stephan Mølvig og Arnold Pedersen samt 

formanden har samlet stof til 4 numre af SR-Nyt, som udkom i januar, marts, juni og september. 

Hertil kom arbejdet med opdatering af diverse foldere til brug i arbejdet med at synliggøre klubben. 

 

Bestyrelsen 1997: Merete Busk, formand, Torben Christensen, næstformand, Morten Bang, kas-

serer, Ove Klint Nielsen, materialeforvalter, Per Larsen, husforvalter, Rene Birch, rochef indtil 21. 

august og Gert Busk, kaproningschef. Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder. På mødet 21. 

august afviste bestyrelsen et indlæg til SR-Nyt ”Hvor blev Trine Hansen af?” Med den begrundelse, 

at det ville skade Trine og klubben, når det kom til pressens kendskab. Den afgørelse blev 

respekteret. Hvorefter der fulgte en lang række meget personlige medlemsindlæg i den skrivende 

presse om nogle forhold i roklubben og om enkeltpersoner. Alt sammen noget der for alvor bragte 

klubben, bestyrelsen og medlemmerne i offentlighedens søgelys. Den turbulens medførte, at mange 

tidligere skjulte / tilbagetrukne positive resourcer hos medlemmer i alle aldre blev synlige og 

brugbare i forbindelse med varetagelse af bl.a. løbende opgaver. Dette forløb dannede basis for 

tanker om en flere struktur i klubben. 

Bestyrelsen drøftede bl.a. den nye bådfart på Sorø sø. Det var bestyrelsens opfattelse, at ”Lille 

Claus” planmæssige ture på Sorø Sø var forenelige med klubbens daglige ro-aktiviteter på søen. 

Der skal være plads til alle på søen, hvilket også var holdningen i Brugerrådet ved Sorø-søerne”. 

 

Klubbens medlemstal steg med 27 medlemmer til 156. Det passive medlemstal steg med 3 til 72. 

Antallet af børn og unge var lidt vigende: i 1995 var der 43, i 1996 var der 38 og i 1997 var der 33. 

 

Tak for støtte til Unibank, Advokatfirmaet Storgade 12, B&G Bank/Sorø Spare- og Laanekasses 

Fond, Skala/Malerfirmaet Jan Ibsen, Sorø Terminalborde/Dir. Ole Bjerregaard, Dans Minibus v. 

Dan Andersen, Firmaet H. C. Hovmand, Tømrerfirmaet N.P.A. v. Ib Hahn Andersen og Niels 

Fjællegård, og Firmaet Thomas Juul Olsen. 



 

Tak til annoncører i SR-Nyt Dan Andersen, Sorø Terminalborde, Naturgas Sjælland, N.P. 

Andersen, Unibank, HJM Teknik, B&G Bank, Geodatacentret, C2 Reklame, Orla Nielsens 

Efterflg./Søren Glud, Vagner Pedersen, Peter Christensen, Holger Møllers efterflg. Torben Larsen, 

Henrik Lendal, Nykredit, Favør v. Sv. E. Kristiansen, Sorø Trælast og Sorø Ejendomshandel v. 

Anni Kümler.  

 

Nye både . . . 1998 

Klubben fyldte 80 og vi fejrede det med en festlig dåb af 3 både ved standerhejsningen 6. april. 

Toeren ”Stifinder”, anskaffet for 40.000 kr. fra ”Krista og Viggo Petersens Fond”, blev døbt af Erik 

Hansen i overværelse af bådens første toer-mandskab Klaus Hjorth og Hans Peter Busk.   

En gig-båd anskaffet for de penge, som salget af inriggerne indbragte, blev navngivet ”Rete” af 

Merete Busk, formand gennem 21 år. ”Rete” er fuldstændig magen til ”Parnas”, som borgmester 

Ivan Hansen døbte i 1990. 

 

 

En ny katamarantrænerbåd med 4-takts motor blev døbt ”Svanen” af Jens Kristian Poulsen på vegne 

af Stiftelsen Sorø Akademi. 

Vorez roere konkurrerede på nationale og internationale baner. World Cup i Luzern med 329 rohold 

fra 45 nationer var første styrkeprøve for Malene Busk i letvægts singlesculler i konkurrence med 

21 hold og toer-mandskabet Klaus Hjorth og Hans Peter Busk roede letvægtstoer. Der var 25 hold i 

deres klasse. Malene var 2 sek. fra at komme i semifinalen. Klaus og Hans Peter roede nogle gode 

løb bl.a. mod Torben Bech og Søren Jensen og. Makkerparret blev nr. 3 i opsamlingsløb og var ude 

af konkurrencen. Næste udfordring var Sorø Regattaen og Copenhagen Regatta sidst i juli. 

 

Sorø Regattaen 4.– 5. juli var bogstavelig talt ved at drukne. Det var vådt og koldt og der blæste en 

kraftig vestenvind begge dag, som var en stor udfordring for de roere der startede ved Bøgholm – de 

første 1000 meter var ren overlevelse. 

 

80 års fødselsdagen 11, juli blev fejret med flaghejsning af gæster, venner af klubben og medlem-

mer. Blandt gaverne var en hilsen fra Roforbundet til junior-roeren Thomas Larsen i form af udtag-

else til VM i Østrig og en udtagelse af Malene Busk med træner til Nations Cup i Joannina i Græk-

enland samt en flot ”80 års fødselsdagspokal”, som klubben frit kunne bruge til anerkendelse af 

medlemsindsats.  

 

Forventningerne frem til år 2000 var 

at styrke indsatsen inden for på børne- og ungdomsroningen. Vi skal promovere rosporten som en 

del af børn og unges læringsmiljø og målrettet udnytte børn og unges behov for leg- og 

konkurrencebetonede aktiviteter. Vi indbød 6. klasserne til skoleroning. Rosporten foregår for 

størstedelen i naturen og under skiftende vejr. Vi skal genskabe glæden og fastholde engagementet 

hos medlemmerne.  

Roklubben har gode rammer for at få fællesskabet til at fungere. Den ligger lidt for sig selv ved 

vandet, der er et klubhus at samles i, og rosporten har stadig tradition for at varetage idrætsglæden 

og det sociale liv. Det som vi lidt højtideligt kalder det forpligtende fællesskab.  

Udfordringen var at holde gang i voksenroningen med bl.a. kurser for nye voksne roere. Ebbe Pars-

ner slog til lyd for at klubbens ældste medlemmer skulle fortsætte med at motionere. Vi er desværre 

ikke så mange mere. Keld Johansen er desværre holdt op – vi savner ham meget. Parsner havde 

kigget i krystalkuglen og set ud i fremtiden. 



Vi skal skaffe økonomi til løbende udskiftning og fornyelse af klubbens materiel. 

Vi skal optimere bestræbelserne på at få forbedret de indendørs træningsmuligheder ved at få 

bygget en træningshal i tilknytning til klubben. . 

Vi skal udnytte mulighederne i det nydannede Team Sorø – det senere Talent Sport Sorø. 

 

Dorte Holm, ny rochef, tilflytter - begyndte at ro i 1996. Dorte valgte klubben pga. det sociale og  

for motionens skyld. Dorte udtaler, at medlemmerne selv må medvirke til aktiviteterne. Det går ikke 

ud på at betjene medlemmerne. 

 

I 1999 blev klubben invaderet af medarbejdere fra de lokale pengeinstitutter, som skulle konkurrere 

i ergometer. Christina Falk og Nina Qurinius-Jensen fra Slagelse Sparekasse konkurrerede med bl.a. 

holdet fra BG Bank, som vandt finalen.  

 

Vi gennemførte en nyt ro-kursus. Peter Villadsen blev hædret med Standerpokalen. 

  

Klubben oplevede tilgang af voksne specielt voksne kvinder/mødre, som havde stået på land og set 

deres børn/unge træne og fulgt dem til forskellige kaproninger. Ingrid Petersen (Betina), Birgit Juel-

Hansen (Jannie og Maja) og Elsebeth K. Nielsen (Simon og Thomas) var klar til at afprøve 

rosportens udfordringer på vandet med hjælp fra formanden m.fl. Det udviklende sig til et 

dobbeltfirer mandskab, som har vundet rigtig mange medaljer igennem årene i bl.a. ”Glasgow”. 

Ingrid og Birgit dannede makkerpar i dobbeltsculleren, hvor de havde stor succes. Ligesom de hver 

især har vundet utallige medaljer i ergometer på nationalt og verdensplan. Hammergodt!  

 

I slut 90-erne havde vi drøftelser om, hvordan Sorø Roklub skulle markere årtusindskiftet. En 

efterårsdag kom Bo Vilhelmsen og spurgte: må vi gå ud og tjene penge til en otter? Det kunne og 

ville jeg ikke forhindre, og som sagt så gjort! Baggrunden var, at nogle af klubbens unge 

medlemmer Hans Peter Busk, Thomas Larsen og Gunnar Levring drømte stort med Bo Vilhelmsen 

på sidelinjen. Bo Vilhelmsen, der flyttede til Sorø i 1999, så muligheder: vi skulle have en otter og 

døbe den til standerhejsningen år 2000. Vi havde i rigtig mange år roet i lånte ottere – nu var det tid 

til at klubben anskaffede en otter med årer, så der kunne trænes på hjemmebane imellem de vigtige 

løb, bl.a. i 8GP turneringen. Otteren skulle døbes ved standerhejsningen i år 2000. Bestyrelsen gik 

positivt ind for projektet og de unge havde en plan for indsamling og indtjening af penge til båd og 

årer. Bo Vilhelmsen havde øje for et større træplantningsprojekt. Roerne skulle plante træer i 

sjællandske skove for at tjene penge til otteren. Projektet var yderst relevant. Kraftige storme i slut 

90-erne havde ”fældet” megen god skov. Nu var arealerne klargjort til plantning af ny skov. Der 

kom rare penge i ”otter-kassen” fra Hedeselskabet, Gisselfeldt og Kongsdal. 

 

På overgangen til år 2000 indledte Sorø Roklubs chefforhandler med Filippi om køb af en otter. 

Det lykkedes at gennemføre disse til fordel for klubben. Vi fik leveret en rigtig god Filippi otter 

forud for standerhejsningen i 2000. 

3. december blev landet hærget af en orkan. Knækkede grene spærrede for udsejlingen til 

motorbådshuset. Skraldestativet var blæst omkuld. Strømforsyningen svigtede, der var ingen varme 

i roklubhuset. Lørdag den 4. var der ikke varmt vand i klubben. Seje mandlige roere tog det kolde 

gys under bruseren. Lørdagskaffen blev lavet hjemme hos formanden. Fyrfadslys lyste op i klubben. 

Søndag var der varmt vand igen, men stadig ingen lys og varme. Vi nåede torsdag aften, før der 

blev normale tilstande igen. 

 

 



  

Med Laboremus på toppen i 10 år 

Hen over vinteren vandt Sorø Roklub roturnering i ergometer med 200 point foran DSRs 191 og 

med KVIKs 182 point i mix-klassen. Dermed sikrede klubben sig plads i 1. division, når otter-

roningen startede på vandet.  

40 roere roede 322,371 meter hen over vinteren og til 5. marts. I 5. runde skulle hvert hold ro i 4 

timer. Alle skulle ro i mindst 15 minutter. Starten for de 5 hold blev skudt i gang søndag kl. 10.00. 

Imponerende! Maskinerne snurrede, roerne svedte og der blev drukket vand og spist frugt. Kl. 14 

var det slut. Førsteholdet Bo Vilhelmsen, Gunnar Levring, Hans Peter Busk, Nicolaj Hjelmroth, 

Thomas Sander, Thomas Larsen, Jacob Slavensky og Klaus Hjorth roede 75.724 meter.  Det rakte 

til en fjerdeplads af 24 deltagende hold. DSR vandt, Ægir blev nr. 2 og Hadsund nr. 3. 

Andet-holdet blev nr. 18. De roede 61.202 meter. Dameholdet roede 62.223 meter og det rakte til en 

fjerdeplads af 11 hold. I veteranklassen deltog vi med 2 hold. Det bedste hold roede 64.071 meter. 

Det andet hold roede 59.151 meter. Holdene blev nr. 6 og nr. 8 af 15 deltagende hold. De fire hold 

I mix-rækken klarede at ro førstepladsen hjem til Sorø Roklub. Ole Jørgensen sørgede for at der 

blev stillet lettere udfordringer til de juniorer, som ville være en del af showet på mindre krævende 

vilkår. 

 

I 2000 motiverede Gunnar Levring Birgit Juel-Hansen og Ingrid Petersen til at deltage i DM i ergo-

eter i Kerteminde Hallen. De var usikre på, om de var gode nok! Det blev en god oplevelse, som 

senere er blevet fulgt op af deltagelse i utallige konkurrencer ved nationale og internationale 

ergometer stævner. 

 

I februar inviterede vi Sonofon til firmaroningsarrangement i ergometer, hvor de mødte Sorø 

Kommune, Sorø Brandvæsen, som var godt forberedte, hvorfor de konkurrerede imod Gert Busk, 

Arnold Pedersen, Henrik Hansen og Bo Vilhelmsen og hold fra Unibank, Dansk Bank. 

Brandmændene og roklubben fulgtes til den sidste 500 meter, som Bo Vilhelmsen roede for Sorø 

Roklub. Bo roede den hurtigste tid og kom i mål 14 sek. før den sidste brandmand. Vindertid 6.24.7 

foran Brandmændene i 6.38.9. Arrangementet sluttede med at Sonofon ved Sten Rosenkvist 

overrakte klubben en check på 25.000 kr. til aktiviteter for ungdomsroerne. 

 

 

2. april var der kaldt til standerhejsning og dåb af Filippi otteren og en motions dobbelt sculler. 

Otteren lå på skrå på forpladsen og mandskabet stod med årer, da borgmester Ivan Hansen døbte 

”Laboremus” og ønskede båd og mandskab held og lykke med ”lad os arbejde”. Ivan Hansen kaldte 

otteren for rosportens ”formel 1”. Kommunaldir. Lene Sølund døbte db.sculleren ”Libelle”, som var 

 anskaffet ved salg af en brugt båd og tilskud fra Sorø Spare- og Laanekasses Fond. Solen brød 

frem, da ”Laboremus” og ”Libelle” kom på vandet! 

Birgit Juel-Hansen modtog ”Vinterpokalen”. Peter Villadsen hejste standeren. Ved DM 

arrangementet på Sorø Rådhus et måned senere blev en glad Peter Villadsen hædret med Sorø 

Kommunes ungdomslederpris. 

 

Hvorfor skulle vi have en otter? 

Historien bag Sorø Roklubs ønske om en otter var, at klubben i 1982 vandt DM i otter jun. A 

drenge. I 1999 vandt Sorø otterløbet ved Efterårskaproningen. Mange gange har Lyngby Roklub 

stillet otter til rådighed for Sorø. Hertil kom at Sorø har kombineret Nakskov/Sorø, Roskilde/Sorø. I 

Ratzeburg deltog Sorø også i otterløb i lånt båd. For længe siden – engang i 1930-erne var der 

planer om at købe en otter, men af økonomiske grunde blev det kun til en firer. I 2000 lykkedes det.  



Mange medlemmer medvirkede aktivt og realiserede drømmen. Det er først og fremmest de unge, 

der har plantet træer for at skaffe penge. Hemmeligheden ved succes er bestandigt at ville! I 

forbindelse med regattaen var ”Laboremus” i samarbejde med Junior Chamber Sorø en tur på 

Storgade og der blev solgt lodder til fordel for ”Laboremus”. Mange kom forbi og beundrede den 

smukke båd. 

 

I årets første Otter GP på vandet i Viborg førte Sorøs kvinder Louise Hjelmroth, Louise Kudsk, 

Karina Mortensen, Katrine Nygaard, Berit Handberg, Anne Hvidt, Birgit Juel-Hansen, Jannie Juel-

Hansen og cox. Maja Juel-Hansen. Sorø-herrerne Hans Peter Busk, Peder Lillelund, Rene Ravn, 

Brian Jensen, Henrik Handberg, Gunnar Levring, Nicolaj Hjelmroth og Bo Vilhelmsen med Maja 

Juel-Hansen som styrmand delte førstepladsen med Hadsund.  

 

Vi bød velkommen til Berit Christoffersen, Lyngby Dame-roklub som ny ”makker” til Peter 

Villadsen, som var på vej til studentereksamen på Sorø Akademi. Berit havde lyst til at hjælpe med 

at træne børn og unge. Vi håbede på en sidegevinst, da Berit og Karsten Nielsen var flyttet til vores 

område. 

 

1. – 2. juli var der Sorø Regatta med Nordiske Mesterskaber og Scandinavian Open. Vi oplevede 

stigende interesse for deltagelse i Sorø Regattaen fra klubber i Sverige, Norge og Danmark. 

Danmark var så ubeskeden at vinde Nordic Cup på hjemmebane. Senere på sæsonen afholdt vi DM 

med efterfølgende vellykket DM-fest. Kirsten Nielsen, arbejdende direktør for Regatta-kiosken, gav 

efter en fantastisk indsats nøglerne videre til Niels Rasmussen. Tak til medlemmerne for den store 

indsats ved DM-festen – et stort 13-tal.  

Lørdage efter træningen var noget særligt! Vi sluttede af med fælles kaffe/te og brød. Alle var 

velkomne – også forældre til vore børn og unge. Det var også stedet og tidspunktet, hvor vi 

orienterede hinanden om planer for den kommende tid.  

45 medlemmer deltog i klubkaproningen Bettina Pedersen var ”lykkens gudinde” ved 

lodtrækningen bistået af Keld Johansen, som havde lodderne til ”de stærke mænd”. Der blev roet i 3 

gig-både. Indledende med 3 hold og efter en pause blev finalen roet med deltagelse af vinderholdet 

fra hvert indledende. Gert Busk var starter på Skjolden. På målstregen ved roklubben stod dommer 

Keld Johansen og tidtager Christian Hvidt klar med stopuret. Efter et rigtig spændende opgør 

mellem de tre finalister vandt Louise Hvidt, Gunnar Levring, Peter Villadsen, Karsten Baltzer og 

Anne Brings Brock. 

 

Ved standerstrygningen blev Bo Vilhelmsen og Hans Peter Busk hædret med standerpokalen for 

deres vedholdende engagement og arbejde med otterprojektet. Bo for viljen til at skaffe en otter og 

Hans Peter for sit utrættelige arbejde som tovholder for ottermandskabet. 

 

To gange i efteråret / vinteren modtog klubben sponsorstøtte: Claus Rosenfeldt og Peter Madsen fra 

Gama Dan Equip as Refrema gav kr. 10.000 til klubbens ungdomsarbejde. Efter årsskiftet støttede 

Ringsted Bygningsentreprise med kr. 12.000, som var en del af en større donation til sporten i Sorø. 

 

Sæson 2001 var rig på mange ro-oplevelser på land og på vand. Medlemmerne trænede flittigt. Vi 

ville styrke bredden i klubben. 

Standeren blev hejst under overværelse af bl.a. borgmester Ivan Hansen, som i forlængelse af denne 

havde noget, som han gerne ville tale med klubbens formand om. Det krævede et møde på borg-

mesterkontoret. Sorø kommune havde i lighed de øvrige kommuner modtaget invitation fra Konge- 

 



huset til 2 frivillige til Haveselskab på Fredensborg, hvor man ville fejre Frivillighedens år. Byrådet 

havde besluttet, at man ville spørge, om jeg ville deltage. Jeg takkede straks ja og sammen med 

Ingse Rasmussen fra Ruds Vedby deltog jeg senere på sommeren i en festlig fejring af 

frivillighedens år. Hele den kongelige familie deltog og jeg fik en længere samtale med Prins 

Henrik. Vi talte om roning – Sorø Roklub og Sorø Regattaen. Det var en spændende og dejlig 

oplevelse i pragtfulde omgivelser. 

   

Ved 8GP på vandet havde Sorøs herrer ”den gule førertrøje." 

  

14 morgenroere gik i rette med bestyrelsen vedr. optagelse af et tidligere medlem. I foråret ville et 

tidligere medlem optages i klubben. Bestyrelsen sagde nej. Da den pågældende havde været en af 

nøglepersonerne i striden i 1997. Morgenroerne klagede til folkeoplysningsudvalget, da de ønskede 

udvalgets stilling til hvilke regler og kriterier en klubbestyrelse kan anlægge for optagelse af 

medlemmer i henhold til folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsrådet mødebehandlede sagen og 

meldte tilbage at udvalget ikke havde hjemmel til at komme med påbud, men at spørgsmålet om 

åbenhed i foreninger muligvis bliver en del af de nye retningslinier for Sorø Ordningen fra 

1.01.2002. Med andre ord: Bestyrelsen har i den pågældende sag handlet i overensstemmelse med 

klubbens vedtægter og inden for rammerne af overordnede bestemmelser.  

 

Generalforsamling den 15. november havde deltagelse af 61 medlemmer fordelt på alle 

aldersklasser. I forbindelse med formandens beretning blev bestyrelsens håndtering af sagen om 

optagelse af et medlem i klubben drøftet på foranledning af morgenroerne. Konklusionen herpå blev 

at bestyrelsens beslutning om ikke at optage den pågældende fortsat stod fast. På 

generalforsamlingen blev der vedtaget ændringer af vedtægter bl.a. vedr. klubbens formål, hvor 

klubben er hjemmehørende samt hvem der tegner klubben. 

I sæsonen var der roet 4982 ture og 56.657 km mod sidste års 53.846 km. Det gav et flot gennem 

-snit pr. tur på 10 km. 

Gunnar Levring blev hædret med 80 års fødselsdagspokalen for de fleste sejre. Gunnar fik pokalen 

overrakt af sidste års modtager Emil Kjerri. Endvidere blev der uddelt 9 diplomer og kilometernåle 

efter nye regler. Guldåre udløses ved mere end 2500 km og til ungdoms- og motionsroere 1250 km. 

 

Sæson 2002 bød på mange udfordringer. 8GP-turneringen på land samlede den vinter omkring 75 

medlemmer. Turneringen på vandet fortsatte med kniv-skarpe konkurrencer. Klubbens veteran-

damer tog initiativ til at komme med i 8GP på vandet i Viborg, Maribo og Bagsværd. De gik i gang  

med at træne otter, firer med styrmand, dobbelt sculler og to single scullere. Der var plads, hvis man 

var over 27 år og kunne ro outrigger. Birgit Juel-Hansen og Elsebeth K. Nielsen var tovholdere. 

 

Ved en velbesøgt standerhejsning og båddåb søndag 7. april døbte Ib Hahn Andersen ny firer til 

seniorerne ”Skjolden”. Ingrid Petersen blev hædret med Vinterpokalen. 

 

6.– 7. juli fejrede vi i en våd og regnfuld weekend den 75. Sorø regatta som ”Nordens Henley”. En 

festligt regattafrokost under ledelse af fmd. Malene Raft, som afløste Bo Pedersen, borgmester Ivan 

Hansen, repræsentanter fra forbundet og gæster bl.a. Ib Hahn Andersen fra Sorø Spare- og Laane-

kasses Fond, som mødte med en dejlig gavecheck på 38.000 kr. til hjælp til nyanskaffelser: startbro 

og albanosystem. Nordea/Uni Danmark Fonden støttede med 5.000 kr. til albanosystemet.   

 

Klubben modtog sponsorstøtte til JVM- holdet fra en gruppe bestående af Ringsted Bygningsentre-

prise, Refrema/Gama Dan Equip A/S, TITAN Lastvogne A/S, Ringsted Fragtservice A/S, 



Hovedstadens Bygningsentreprise A/S og Ladefoged Advokater. Kongskilde og Ringsted 

Bygningsentre-prise støttede 8GP. Endvidere modtog vi fondsstøtte fra Nordea/Uni-Danmark 

Fonden og Sorø Spare- og Laanekasses Fond til nye bukke. FOU støttede også klubbens aktiviteter. 

Det samme gjorde ”Fonden til Rosportens Fremme”. Disse mange sponsorbeløb gjorde, at vi kunne 

realisere nogle ønsker, f.eks. nye kulfiberårer til de yngste roere, en dobbeltsculler mm. 

40 medlemmer deltog i klubkaproningen, og Irene Sarøe foretog lodtrækningen. Holdene blev sat 

og bådene fordelt, og der blev roet tre indledende inden finaledeltagerne var fundet. Gert Busk var 

starter og Kristian Kjerri var måldommer. Ulrich Høgstedt, Simon Skjold, Bo Vilhelmsen, Arnold 

Pedersen med Peter Hvidt på styrmandssædet vandt klubmesterskabet. 

 

Berit Christoffersen og Karsten Nielsen blev hædret med standerpokalen for deres store og værdi-

fulde arbejde med klubbens ungdomsroere. Karsten tog ordet og hædrede nogle af de unge med 

”unikke pokaler”. David Pedersen fik en for træningsflid og hjælpsomhed. Emil Flindt en pokal for 

altid at være glad og i godt humør. Efterfølgende tog Bo Vilhelmsen og Hans Peter Busk standeren 

ned. 

 

35 medlemmer deltog i klubkaproningen. Christian Østergaard, Sine Christiansen, Thomas Sander 

og Merete Busk og styrmand Morten Vang Simonsen vandt klubmesterskabet. I forlængelse heraf 

blev formand gennem 25 år fejret med en festlig rotur i blomsterpyntet båd med blå/hvide puder på 

styrmandssædet, rød løber og espalier af roere med årer og levende musik ved bl.a. Miki Skjold 

Jensen. Ole Ring, Sorø Sportsråd overrakte Brassopokalen, efterfulgt af blomster og gaver – samt 

stor tak for arbejdet. Birgit Juel-Hansen stod sammen med ro-kammerater bag denne flotte hyldest.  

 

I sin pressemeddelelse fremhævede Birgit jubilarens mange gode egenskaber: altid på medaljebroen 

for at tage imod og lykønske vinderne, tager sin tørn når nye roere skal oplæres – også selvom det 

giver en rotation i en dobbeltsculler med en vandtur som sidegevinst, hun ses ofte med støvsuger og 

rengøringsspand, hun er god til at samarbejde og lytter og giver medlemmerne plads og rum til 

videre udvikling af aktiviteter under ansvar. Hun er årvågen, og hvis der er en ”lillegut”, som er ked 

af det, og hun ser det, er der straks en hjælpende hånd. 

En af hendes mærkesager er ungdommen for med sit utrættelige engagement i Sportsråd, Brugerråd, 

Sjællandskredsen, Sorø Regattaen, sommerferieaktiviteter for børn, er hun forkæmper for gode  

idrætslige vilkår for ungdommen – udfordring og mulighed for den, der vil noget. Da Sorøs Trine 

vandt VM og OL-bronze i 1996 formåede hun at sætte Sorø på den anden ende, for netop at 

påskønne denne enorme og flotte præstation. 

Sammen med sin mand, Gert Busk, kaproningschef gennem 20 år, er de en del af et stort og ulønnet 

team i Sorø Roklub. 3. nov. 2002 Birgit Juel-Hansen 

 

Stor tak til Birgit og alle i Sorø Roklub. En gang roer – altid roer! 

 

Formanden holdt en kort tale og Jeppe Jægerslund tog den blå/hvide klubstander ned. Ved stander-

strygningsfest blev David Teute Pedersen hædret med Standerpokalen for hans utrættelige indsat på 

styrmandssædet i bl.a. Laboremus.  

Sjællandskredsens formand Lizzie Hastrup deltog i generalforsamlingen og ønskede til lykke til 

Merete med 25 år på formandsposten. Lizzie talte om værdierne i klubben, forpligtende fællesskab 

er bærende – Merete gør en forskel! 

 

På generalforsamlingen sagde vi farvel til Gunnar Levring. Gunnar arbejder på at komme på lands-

holdet tillige med at han flytter til København for at være tættere på Københavns Universitet, hvor 



han studerer geografi. Vi sagde velkommen til Helle Kjerri, mor til Emil og Sara, på posten som ny 

husforvalter. 

 

I 2003 havde klubbens roere ”den gule førertrøje” på kaproningsbaner, nationalt og internationalt. 

Vore roere var utrolig synlige og udstrålede energi og god sportsånd. 

Klubben var repræsenteret ved 16 kaproninger spændende fra JNM i Athen, Nordiske Mesterskaber 

på Hjelmsjö, over Årgangsmesterskaberne i Holstebro, Masters i Vichy og DM på hjemmebane, 

hvor Sorøs herrer vandt otterløbet i fin stil. 

Vore roere viste også deres styrke ved de forskellige ergometerstævner. Det var rekordernes år for 

Sorø. Birgit Juel-Hansen fik sit store gennembrud med ikke mindre end 7 verdensrekorder på 

forskellige distancer. Ingrid satte verdensrekord på 4 min. med 1055 meter.  

 

Mastersroerne tog et stort skridt ud i en for dem ukendt del af rosporten. Birgit Juel-Hansen, Ingrid 

Petersen, Elsebeth K. Nielsen og Merete Busk debuterede den 30. World Masters Regatta i Vichy i 

Sydfrankrig, som havde deltagelse af roere fra 36 nationer. Sorø roerne roede i forskellige 

konstellationer: sculler, dobbletsculler og dobbeltfirer samt mix dobbeltfirer med herrer fra andre 

danske klubber. Birgit og Ingrid vandt deres første medalje i dobbeltculler. Ole Jørgensen var med 

som hjælper. Gert Busk tog den lange tur med bådtraileren. Denne udfordring gav inspiration i 

klubben til deltagelse i flere World Masters. Mastergruppen voksede ligesom antallet af medajler, 

og det blev til deltagelse i flere World Masters regattaer. 

 

Bestyrelsen trådte i karakter og afsluttede egenhændigt en verserende sag et tidligere medlems 

ønske om optagelse i Sorø Roklub. FOU og byråd havde spillet sig af banen, ingen troede på truslen 

om at fratage klubben kommunale tilskud og adgangen til kommunale lokaler pr. 30. dec. 2003. 13. 

marts holdt bestyrelsen orienteringsmøde om sagen på foranledning af 14 medlemmer, 

morgenroere. I slutningen af marts traf en enig bestyrelse – ud fra ønsket om at skabe arbejdsro, så 

energien kunne bruges på det primære: at skabe en god sportslig og social ramme omkring 

rosporten i Sorø – beslutningen om at tilbyde den pågældende person at blive optaget som medlem i 

klubben. Den pågældende tog imod tilbuddet. Udfaldet på sagen blev meddelt Sorø Kommune. 

FOU vurderede, at Sorø Roklub opfyldte betingelserne i loven,  

hvorfor klubben fortsat fremover er be-rettiget til at modtage tilskud og have adgang til offentlige 

lokaler. 

 

I marts ønskede Ole Høgstedt at træde ud af bestyrelsen. Ole blev valgt til bestyrelsen ved Torben 

Christensens udtræden i 2002. Leif Nymann Nielsen overtog den ledige næstformandspost ved 

standerhejsningen. 

Ved standerhejsningen døbte Børge Madsen, Nordea singlesculleren ”Sælen”, mens Torben 

Halgaard, Danske Bank, døbte dobbeltsculleren ”Lynet”. 

Leif N. Nielsen modtog Vinterpokalen. Gert Busk blev hyldet for sin flotte 7. plads i ”Hatten af for, 

der havde 30 deltagere. David Teute Pedersen hejste standeren. 

 

Sorø suverænt Danmarks bedste klub i sommerens 8Grand Prix, som fik en flot afslutning i 

Brabrand. Junior-holdet førte efter Viborg, hvor VM-roerene Christian Pedersen, Ulrich Berner 

Høg-stedt, Emil Kjerri og Simon Skjold Jensen blev erstattet af Katja Christiansen, Cecilie 

Laweatz, Rebecca Sells, Nicolai Mortensen, Tim Blume, Peter Hvidt, Simon K. Nielsen og holdets 

”ben-jamin” Morten Vang Simonsen med Linda Pedersen ved styrelinerne roede en sikker sejr hjem 

foran Sjællandskredsen. 

 



Herrerne Bo Vilhelmsen, Christian Mølvig, Thomas Sander, Asbjørn Levring, Brian Jensen, Jens 

Eriksen, Hans Peter Busk, Peder Lillelund og styrmand David Teute Pedersen vandt 1. division for 

4. gang. Herrerne blev også suveræne vindere af Copenhagen 8GP, som blev roet ved Forårs-

regattaen og Efterårskaproningen. Ligesom de tog medaljer ved den 19. Internationale Roseninsel-

Achter i München. 

I damernes 1. division var der lagt optil et spændende opgør mellem Odense, KVIK, DSR og Sorø.  

I dette opgør placerede Elsebeth K. Nielsen, Jannie Juel-Hansen, Birgit Juel-Hansen, Sigrid 

Thranov, Heidi Steen Hansen, Suzanne Schjøtt, Malene og Merete Leisted Busk og styrmand Linda 

Pedersen sig på en flot tredjeplads. Odense vandt. 

 

Ved standerstrygningen blev klubmestrene Sigrid Tharnov, Elsebeth K. Nielsen, Christian Mølvig 

Ulrich Berner Høgstedt og styrmand Gustav Voss hyldet. 40 roere deltog i kaproningen. Susanne 

Schjøtt modtog standerpokalen. Ulrich Berner Høgstedt blev første modtager af ”Brassopokalen”. 

 

I 2004 var medlemmer utrolig aktive. Sæsonen blev kendetegnet af en helt enestående 

træningsindsats på land og i særdeleshed på vandet. Kittet var det sociale samvær – det forpligtende 

fællesskab. 

8GP-turneringen sluttede 24. februar med marathondistancen på 42.195 m – 5 hold lagde kræfterne 

i maskinerne med hyppige skift. Det var en fantastisk oplevelse for roere såvel som tilskuere. 

 

I 8GP-turnering på vandet havde deltagelse af ca.180 hold. Vi startede med 7 hold og gennemførte 

4 runder med 6 hold. Vore herrer vandt på 5 år i træk 1. division. Dameholdet vandt sølv og 

juniorerne vandt bronze. Ingen anden dansk roklub har kunnet præstere et flottere resultat i de 5 år, 

hvor 8GP-turneringen har eksisteret. Vi har en stor bredde.  

6 mastersroere startede i Vichy i 2003 – i 2004 voksede gruppen til 13, som deltog i masters i Ham-

burg. 

I løbet af sæsonen havde vi følgende indslag 

Kostvejleder Hanne Birck gav gode råd ved lørdagskaffen om hvordan, hvor meget og hvornår skal 

man spise i forbindelse med træning og konkurrence. 

Guldroeren Thomas Ebert fortalte om ”Hvordan sætter man sig op til konkurrence”. 

Juniorlandstræner Karsten Nielsen fortalte om ”Sådan er det at være på toppen”. 

 

 

Peter Knudsen, Ringsted Bygningservice A/S, var ”træner for en aften” – ombord i 

trænerbåden sammen med Gert Busk. 

 

Ved standerhejsningen var Vibeke Margrethe Hansen, rektor på Sorø Akademi, gudmor for fireren 

”Athen”. Mens bådens mandskab Ulrich Berner Høgstedt, Christian Pedersen, Emil Kjerri og 

Simon Skjold Jensen stod med årer. Elsebeth K. Nielsen modtog Vinterpokalen. Suzanne Schjøtt 

hejste standeren. 

 

Vi havde forskellige former for samarbejde med Pedersborg, Frederiksberg og Sorø Borgerskole. 

Skoleroning for 6 – 7. klasse og sommerferieaktiviter. 

Vi lavede ”Fede tider” med Sorø Akademis Torben Erntgård og Jørn Grønlund. Vore unge roere 

instruerede efter princippet med ”sidemands-oplæring”, som blev benyttet flittigt medlemmerne 

imellem hele den sæson 

 



Eftersommerens kraftige blæsevejr drillede for alvor ved Begynderkaproning 12. september på Sorø 

sø, og igen ved DM på Maribo sø 18. september blæste det meget kraftigt. Flere unge væltede på  

Sorø sø og i Maribo sank Cecilie og Katja i de høje bølger på Søndersø. Det forhindrede dog ikke 

de to piger i at ro på junior-otteren senere på dagen. 

 

I bestyrelsen brugte vi tid på forløberen for nutidens ”me too” !  

Samfundets opmærksomhed var skærpet mod de frivillige idrætsledere og foreningsarbejdet som 

helhed, hvilket medførte drøftelser i bestyrelsen om bl.a. samværs-politik. Vi skal sikre, at alle 

trives optimalt og har mulighed for at dyrke rosport i et socialt trygt miljø. Baggrunden for debatten 

var de seneste års debat om seksuelle overgreb, fokusering på sundhed og motion: doping, rygning, 

kost og hygiejne. Klubben har pligt til sikre ledere, trænere, instruktører og hjælpere optimale 

arbejds-betingelser og medlemmernes optimale og tryggeforhold. Disse emner er på dagsordenen i 

Danmarks Idræts Forbund og i specialforbundene herunder Dansk Forening for Rosport. Vi 

forventer, at det udmøntes i forskellige politikker, som klubberne i fremtiden skal leve op til, samt 

anvisninger på hvordan vi håndterer dem på klubplan. Det handler om gensidig beskyttelse: ledere, 

trænere på den ene side og aktive på den anden side. 

 

Sorø Roklub blev kåret som ”Årets Idrætsklub” i Sjællandskredsen og Ole Jørgensen blev hædret 

med Blæksprutteprisen for sit utrættelige arbejde som instruktør.  

Ved standerstrygningen hyldede vi klubmestrene Elsebeth K. Nielsen, Sigrid Thranov, som var 

gengangere fra 2003, Emil Sørensen, Christian Pedersen og styrmanden Jacob Larsen. Christian 

Møl-vig fik overrakt standerpokalen for sin indsat i den forløbne sæson. Helle Kjerri blev hædret 

med ”Brassopokalen”. 64 medlemmer samledes til den traditionelle fest med fælles buffet og socialt 

samvær.Medlemstallet var stabilt med 162 mod 168 i 2003. I forhold til 2003 var der en mindre 

tilbagegang i gruppen op til 17 år og en fremgang i gruppen 18 – 25 år.  

 

Til trods for at vejret var præget af vind og byger satte vi klubrekord med 55.271 roede km. De 

store bådtyper trak de mange km: Athen 7126 km, Laboremus 6079 km og Sorø 3642 km og 

Libelle 2701 km. 

2004 var året, hvor vi gjorde noget godt for medlemmerne ”tordenskjolds soldater”. Vi købte ”Den 

hjælpende hånd til ugentlig rengøring af klubben, toiletter samt bade- og omklædningsfaciliteter. 

48 medlemmer deltog i generalforsamlingen, hvor der bl.a. var livlig debat om 2 forslag til 

vedtægtsændringer. Begge blev stemt ned. Valg til bestyrelsen: Leif Nymann Nielsen blev valgt til 

næstformand. Der var genvalg til kasserer Arnold Pedersen, rochef Dorte Holm og husforvalter 

Helle Kjerri. Johan Jacobsen og John Voss blev valgt som revisorer. 

 

I 2005 roede Ingrid Petersen og Birgit Juel-Hansen hammergodt i Boston. Ingrid vandt og Birgit 

blev nr. 2. 

Sorø roere i alle aldre roede sig i front ved forskellige konkurrencer i ergometer. Vores roere – fra 

den yngste til den ældste – satte deres ”dagordenen” i dansk roning. Vi glædede os over en Sorø 

Regatta med det højeste deltagerantal. Vi glædede os over vore roeres præstationer på de 

internationale robaner i Amsterdam, i Brandenburg og i Glasgow, hvor masters-roerne deltog i 

World Masters og var på medaljepodiet 5 gange. Den kvindelige kvartet vandt guld i både firer og 

dobbeltfirer Hertil kommer de unges resultater ved Årgangsmesterskaberne i Holstebro, hvor de 

vandt to mesterskaber, ved DM og ikke mindst i TU Cup og Otter Grand Prix. 

Ved World Masters gik træneren på jagt efter en dobbeltfirer til den kvindelige kvartet. Det 

lykkedes at købe en Filippi dobbeltfirer, som kvartetten afprøvede i Glasgow. 



Ved standerhejsningen døbtes toerne Apollon og Artemis af dir. Søren Møller, Nykredit, og direktør 

Jens Thomsen, Stiftelsen Sorø Akademi. Disse både fik i forlængelse af junior VM følgeskab af en 

brugt Filippi dobbeltfirer.  

 

Louise Hjelmroth satte studierne på ”stand by” og skiftede Sorø Roklub ud med Brisbane Rowing 

Club i tre måneder, hvor hun virkelig brugte sig selv: ca. 1300 kms roning, cyklede 3-400 km, 250 

km løb og adskillige km svømning 

 

2005 var året, hvor landets 275 kommuner skulle lægges sammen til 95 kommuner. ”Big” er ikke 

nødvendigvis ”beautiful”, men også i sportens verden er der en masse fælles nytte af samarbejde. Vi 

kender ikke mulighederne for samarbejde i fremtiden men årets sommerferieaktiviteter er forsmag, 

idet de blev  

lavet sammen med Stenlille og Dianalund Kommuner – i Ny Sorø Kommunes regi. 

Det gav os et større underlag for rekruttering af medlemmer i alle aldre, som vi fremad skal forstå at 

udnytte. 

 

Vi glædede os over, at den 78. Sorø Regatta med Nordiske Mesterskaber for juniorer og seniorer  

satte rekord. Sorø deltog med 31 roere, der startede i 43 løb fordelt over lørdag og søndag. Dertil 

kom 20 indledende løb. Sorøs dame-otter slog et kombineret svensk hold. Ved årerne sad Helle 

Johansson, Heidi Hansen, Cecilie Lawaetz, Katja Christiansen, Ulla Hvid, Pernille Hansen, Suzan-

ne Schøtt, Elsebeth K. Nielsen og cox Miki Skjold Jensen. Det var sejt!  

 

Årets klubmestre blev Miki Skjold Jensen, Christian Mølvig, Emil Sørensen, Arnold Pedersen og 

Freja Johansen. 

 

Ved standerstrygningen tog Pia Skjold, Janet Høgstedt og Mette Vang initiativ til at indstifte 

”forældreprisen” – ”en overlevelseskurv”, som blev tildelt John Voss for et godt 

forældresamarbejde. John, far til Ida og Gustav, havde koordineret kørsel til og fra regattaer, hvor 

ungdomsroerne har været med – han har været med selv som tovholder for de unge. Sørget for at 

deres ”madkasser” kom frem, så de fik spist og drukket i god tid før de enkelte starter osv. 

Forældrene har også koordineret kørsel og selv kørt de unge til ugentlig svømmedag i Slagelse 

Svømmehal. 

Tina Stoico, medlem af trænergruppen sammen med ungdomsleder David Teute Pedersen, blev 

hædret med Standerpokalen. Miki Skjold Jensen – 14 år har været her siden 2002 - en sej roer, glad 

og smilende. Miki fylder pladsen ud i firer med og otter (kan selv i single og db. sculler). Miki fik 

”Brassopokalen”. 

Ungdomsleder, instruktører og hjælpeinstruktører deltog i bestyrelsesmøderne som gæster. 

Bestyrelsen lavede for andet år en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne. Vi kunne endnu 

en gang konstatere, at ingen bød ind med hjælp til det daglige arbejde i klubben med instruktion og 

træning.  

På generalforsamlingen sagde vi farvel til Dorte Holm, rochef siden 2004, og goddag til Bjarne 

Hjorth som ny rochef 

 

I 2006 var der is på søen til standerhejsningen. Formanden bød velkommen til borgmester Ivan 

Hansen, dir. Børge Madsen, Nordea, formand Jørgen Kristoffersen, Nordeas Bankråd, dir. Jens 

Thomasen, Stiftelsen Sorø Akademi, formand for Sjællandskredsen Terkel Jespersen og Anne 

Madsen formand for kulturudvalget, som døbte den dobbeltfirer vi anskaffede i 2005 med støtte fra 

”Krista og Viggo Petersens Fond”. Bådens navn var ”Glasgow”. Vi afprøvede den ved World 



Masters i Skotland i september, og det fungerede for os. Den viste gode takter, vi vandt flere løb i 

den.  

 

En stor tak til DFfR, søklubberne, Stiftelsen, Sorø kommune og en særlig tak til Nordea for støtten 

til ny bådebro: jernrammer og bræddebeklædning.  

Asbjørn Levring modtog Vinterpokalen for sit arbejde som tovholder for vinterens 8GP hold. 

Kredsformand Terkel Jespersen hædrede ungdomsleder David Teute Pedersen med ”Blæksprutte-

pokalen”. David fik prisen for at være en dynamisk, målrettet, respekteret ungdomsleder. David 

blev i 2005 medlem af DFfRs Ungdomsråd og har gennemført A,B og C- trænerkurser. 

 

Roerne var utålmodige efter at træne på vandet. Odense Langdistance var allerede 29. – 30. april. 

Mandag efter standerhejsningen var isen væk, og der var 7 både på søen: 2 firere, to db.firere, to 

toere en db.sculler og ”Svanen” med træneren ved rattet – træningen var i gang. 

Flere af vore hold havde indplaceret sig lige under den danske roelite. Ulla Hvid og Suzanne Schjøtt 

i hver sin sculler, Ulrich Berner Høgstedt og Martin Batenburg i senior B-toer, Emil Kjerri og Jacob 

Søgaard i junior A toer pustede dem i nakken. Flere udfordringer ventede JNM på Årungen i Norge, 

Lübecker Regatta, Hamburg, Sorø Regattaen, Copenhagen Regatta, Euro Masters i München og 

Viborg Regattaen. 

Vi var igen med i 8GP på vandet med hold i 4 divisioner. I Viborg bliver David helten, idet han let 

og elegant hjalp Britta Østergård, hvis svirvlen sad for lavt – en rød klods skulle flyttes inden 

starten gik – den første gang Britta sad på 3 pladsen. Det var første gang Britta prøver start i denne 

bådtype. David kravlede let og elegant fra styrmandssædet ned og flyttede den røde klods og stille  

og roligt kravlede tilbage til styrmandssædet. Flere tilskuere så det fra land! Starten gik i otter 

3.division. DSR vandt foran Sorø og med Nordslesvig på tredjepladsen foran Kvik. 

 

Ved det årlige DM arrangement, som pga. stor deltagelse var flyttet til Multisalen på Sorø Borger-

skole, modtog 26 roere krus og David Teute Pedersen modtog Sorø Kommunes Ungdomslederpris, 

krus, blomster og check på 2.500 kr. 

 

Ingrid årets prismodtager 

14. december var god gang i ergometertræningen, Ingrid havde netop roet en 7 km non-stop på ½ 

time. Et mylder af mennesker kommer ind: Jørgen Kristoffersen og Børge Madsen fra Nordea samt 

Ole Ring fra Sportsrådet. Dertil kommer journalister og fotografer. For Ingrid var det en overrask-

else, hun var modtageren af ”Kvartalets Idrætspris”: plaketten og 2.000 kr. plus en pæn tale af 

Jørgen Kristoffersen. – Roning gi’r mig indhold i livet, sagde Ingrid. Det kan jeg ikke undvære. 

 

Ingrid blev kåret til ”Årets sportsnavn” i Sjællandske. Det var anden gang i kåringens 9-årige histo-

rie, at en roer blev kåret. Ingrid var oppe imod håndbold, boksning, bordtennis og badminton. Ingrid 

vandt guld i Boston, EM, DM og SM i ergometer og på vandet har hun hentet medaljer ved World  

Rowing for masters i Frankrig, Tyskland og Skotland. Hun har roet i næsten alle bådtyper 1x, 2x, 

4x, 4- og 8+.  I 1998 blev U23-verdensmesteren Malene Busk kåret som ”Årets sportsnavn”.   

Det var også den sommer, Ingrid roede db.sculler med sit barnebarn 9-årige Katrine. 

 

DIFs ærestegn til Merete Busk 

Før Sjællandskredsens generalforsamling 26. februar i Roskilde Roklub kom formanden for Dansk 

Forening for Rosport og suppleant i DIFs bestyrelse Morten Espersen forbi for at overrække DIFs 

ærestegn til Merete Busk, som havde været formand i Sorø Roklub siden 1977. Morten Espersen 

sagde: "Merete er i dag leder af en klub med et meget højt aktivitets- såvel som ambitionsniveau. 



En klub der på årsbasis deltager i mange inden- som udenlandske regattaer. Hun brænder for 

arbejdet med at motivere og fastholde juniorroeren for sporten. En af hjørnestenene i dette arbejde 

er den årlige Begynderkaproning på Sorø sø. En speciel regatta der har stor søgning af juniorer fra 

hele Sjælland.  

Sorø Roklub er en klub, der bygger på stort socialt og sportsligt fællesskab. Et fællesskab der af 

Merete betegnes som ”forpligtende” og som derigennem er med til at skabe et stort kulturbærende 

grundlag for et godt klubliv og nogle gode livsholdninger." 

 

8. juni blev en ny Empacher dobbeltsculler døbt ”Klio” af Jesper Bach fra Sorø Spare- og Laane-

kasses Fond. Den var anskaffet for 41.334 kr. Sorø Spare- og Laanekasses Fond havde sponsoreret 

købet med 39.000 kr. ”Klio” er historiens muse. Den skønne muse kan træffes i Akademihaven og 

på Storgade foran Danske Bank – her står Mogens Møllers ”Klio” højt hævet over gadeplan. 

 

I den 79. Sorø Regatta deltog 650 hold og der blev roet i flot solskinsvejr med nogen vind. Helle 

Kjerri tog over efter Niels Rasmussen i Regatta-kiosken. 

  

8GP på vandet var en succes for Sorø. Damerne vandt 1. division. Herrerne tog sølvet i 1. division 

efter DSR og med Århus og Roskilde på 3. og 4. pladsen. Sorø vandt sølv i 3. division efter DSR, 

som sluttede med 130 point foran Sorø med 129 point og Nordslesvig med 112 point. 

Juniorerne vandt 8GP. Mathias Dam Christensen udtalte smilende: vi førte hele vejen. Det var fedt! 

 

Mastersroerne – et kapitel for sig. Birgit Juel-Hansen tovholder  

og indpisker i mastersroningen. 

Højdepunktet var deltagelse i Euro Masters på det Olympiske Rostadion i München fra 1972. 11 

mastersroere deltog: Ulla Hvid, Birgit Juel-Hansen, Ingrid Petersen, Elsebeth K. Nielsen, Merete 

Busk, Leif N. Nielsen, Arnold Pedersen, Bjarne Hjorth, Poul Juel-Hansen, David Pedersen og debu-

tanten Lars Bo Andersen. Der blev vundet mange guldmedaljer. 

Ved klubkaproningen og standerstrygningen den 21. oktober tog Bjarne Hjorth mikrofonen for på 

vegne af bestyrelsen at takke Gert Busk for hans store arbejde med at bygge roklubbens nye både-

bro, som blev indviet 27. juni. Materielforvalter Birgit Juel-Hansen assisterede Bjarne og gav Gert 

en lille pakke, som han straks skulle pakke op. Det var en ringeklokke, som han måtte ringe med. 

Der skete ingenting. Ringningen blev gentaget i mikrofonen og så kom Anne-Katrine Thomsen 

cyklende på en helt ny sammenklappelig Batavius cykel pyntet med farvestrålende balloner. Anne 

Katrine kørte hen over pladsen og frem til træneren, som pludselig kunne se forbindelsen mellem 

ringeklokken og cykelen. Gert fik cykelen som tak for hans arbejde med den nye bådebro, der har 

erstattet den 30 år gamle bådebro, som har holdt siden klubben blev bygget i 1977. 

 

45 medlemmer deltog i klubkaproningen, som blev vundet af Christian Pedersen, som tidligere 

havde deltaget ved VM flere gange i firer og toer, Bjarne Hjorth, juniorroeren Emil Kjerri, som  

havde deltaget ved JVM 3 gange og er dobbelt Nordisk Mester, Merete Busk og med junior C-

roeren Ida Voss på styrmandssædet, som styrede holdet til sejr i indledende og i finalen. 

 

Om aftenen samledes 75 medlemmer og gæster til klubfest. Formanden takkede alle for en 

fantastisk god sæson med flotte sportslige resultater og mange roede kilometer. Energiske Birgit 

Juel-Hansen blev hædret med standerpokalen for sit utrættelige arbejde med de unge samt for 

hendes indsats for mastersroningen. Brassopokalen gik til Lars Bo Andersen. Helle Kjerri blev 

takket for indsatsen i Regatta-kiosken og for indsatsen på det hygiejniske område. Kristian Kjerri 

fik tak for sin fingersnilde og hurtighed med værktøjskassen. Elsebeth K. Nielsen fik tak for sit 



arbejde med klubbens hjemmeside. David Teute Pedersen og Tina Stoico blev takket for instruktion 

af børn, unge og voksne.  

Ulla Hvid takkede på vegne af alle kaproerne Gert Busk, kaproningschef og træner for hans vedvar-

ende og utrættelige arbejde med træning af roere sommer og vinter, planlægning og udarbejdelse af 

træningsprogrammer, de daglige træningsture og for ”Gert-gymnastikken” om vinteren.  

 

I efterårsferien var der sculler-træning for alle unge roere med bl.a. ballonroning, slalomroning og 

vending omkring bøjer. Astrid Thougaard Steensberg var en af dem, som den mere erfarne Ida Voss 

hjalp. Astrid blev grebet af rosporten og har gjort det rigtig godt til dato. Christian og Kasper skift-

edes til at hjælpe hinanden ud på vandet. De unges leg på vandet ville ingen ende tage! 

 

Bestyrelsen udarbejdede retningslinier for roernes egenbetaling i forbindelse med udtagelse til re-

præsentative opgaver, ligesom der blev brugt tid og energi på at drøfte muligheder i kraftcenter-

tanken – bestyrelsen var forsat uafklaret med hensyn til, om denne konstruktion giver klubben mu-

ligheder eller der bliver for mange bindinger og for megen administration, ligesom vi var usikre på, 

om vi kunne leve op til kravene om kvalificerede ledere og trænere. 

 

Vi har lagt kræfter i Regattaudvalget vedr. Sorø Regattaen, i Sjællandskredsen og i Dansk Forening 

for Rosport. Lokalt har vi arbejdet i Sports- og Brugerrådet bl.a. omkring Kultur- & Fritidscenteret 

på Kommunale Værker. Klubbens regnskab udviste indtægt på 418.000 og udgifter på 441.000 – en 

 forskel i på 23.000 kr., som skyldes større udgifter til kaproning, rengøring og drift af huset samt 

anskaffelser. 

 

Sæson 2007 – Den gode historie er . . . 

at roning skaber glade og sunde mennesker, 

at alle fra den yngste til den ældste er i gode hænder. 

at der arbejdes professionelt, 

at de dygtigste af vore seniorroere er på niveau med de danske landsholdsroere, 

at medlemmerne træner flittigt og målrettet. I år roede vi 75.717 km. Det er rekord, 

at roklubben afviklede en meget vellykket ”24 timers roning” hos Lysen Biler, 

at Sorø Roklub er med til at arrangere og afvikle Norden største regatta, som i år har rundet 80 år, 

at Sorø Roklub synliggør klubben og rosporten og bringer Sorø på vand- og landkortet – nationalt 

og internationalt. 

 

Medlemstallet holder sig stabilt på omkring 140 aktive medlemmer og 30 passive. Vi konstaterer, at 

de øgede krav til uddannelse og arbejdsmarkedets satsning på de 19 – 24 årige har gjort, at vi har 

vanskeligt ved at holde på de unge. 

Det rekordstore roede kilometer bygger på enestående træningsindsat på vandet godt hjulpet af godt 

rovejr. Seniorroeren Christian Mølvig er for fjerde år i træk den roer, som topper med 4.154 km  

mod sidste års 4.058 km. På andenpladsen er Suzanne Schjøtt for anden gang med 3.400 km mod 

sidste års 2.404 km – flere af disse km har Suzanne roet i fremmed farvand, nemlig i Australien. 

Nikolaj Berner Høgstedt topper med 2.282 km foran makkeren Gustav Voss med 2.162 km. Af 

statistikken fremgår, at 26 roere har roet over 1.000 km, hvilket er en fremgang på 6 i forhold til 

sidste år. 

Vintertræf - ny aktivitet i roklubben 

Tina Stoico og David T. Pedersen lagde grunden til arbejdet med ungdomsroerne frem til januar 

2007, hvor det kulminerede med et vellykket værtskab for Dansk Forening for Rosports vinter-

træningstræf for ungdomsroere, som blev afholdt på Frederiksberg skole med stor hjælp fra 



Elisabeth og John Voss. 94 roere med ledere 25 fra 25 klubber deltog. Lørdag og søndag var der 

gang i ergometerroning, volleyball, badminton, dragebygning og søfartsregler. Svømning fandt sted 

i Gerlev Idrætshøjskoles Svømmehal. Der blev også lavet stævneavis. Lørdag aften var der 

diskotek. Kamille Augustesen, Annica Sørensen, Astrid Thougaard Stensberg, Nanna Marcher og 

Ida Voss var blandt de lokale deltagere.  

SuperBest i Holberg Arkaden, Sportmaster, Sorø Trælast var med deres sponsorstøtte en god hjælp. 

 

Umiddelbart herefter flyttede David til Aalborg, hvilket nødvendiggjorde en omstrukturering. – 

Birgit Juel-Hansen, Bjarne Hjorth, Arnold Pedersen og Gert Busk påtog sig i fællesskab arbejdet 

med de unge til lands og til vands. De bød på mange udfordringer for de unge, bl.a. sommer-

ferieaktiviterne. Nikolaj Høgstedt og Gustav Voss tog sig af den daglige instruktion med Ole 

Jørgensen og Arnold Pedersen på broen. 

Sæsonen sluttede med overnatningsarrangement: roning lørdag eftermiddag, fælles madlavning, 

video til ud på de sene timer. Tovholder var Birgit Juel-Hansen, Suzanne Schjøtt, Tina Stoico og 

Bjarne Hjorth. 

 

24 timers roning hos Lysen Biler 3.– 4. marts 2007 

Dette fantastiske arrangement skrev sig ind i klubbens historie – at holde gang i et ergometer i 24  

timer for at samle et større pengebeløb ind til køb af en otter. Det krævede de rette rammer – Lysens 

Biler stillede hele udstillingslokalet til rådighed - et fund. Det krævede forudgående grundig plan- 

lægning og det forudsatte kontakter med mulige sponsorer og venner af klubben. Hvem kan? Hvem 

vil? Hvem har tid? Vi talte løbende om det i klubben. Vi havde en ekspert i Anders Hansen – en af 

klubbens lovende kaproere – som tidligere havde været med til at lave 24 timers arrangement i 

Tissø Roklub.  

8GP turneringens sidste afdeling indgik i kilometerjagten over 24 timer. Det var maratondistancen 

på 42,195 km, det drejede sig om. Vore 8GP hold kunne dog ikke udfylde de 24 timer. Derfor måtte 

nogle andre hold også være klar til at træde til på aftalte tidspunkter. Planlægningen løb videre, og 

vi var klar til starten lørdag kl. 12.00. Mette Bacher, som er kendt i roningens verden, havde lovet at 

speake fra starten kl. 12.00.  

Første hold var damernes 8GP hold med Ulla Hvid i spidsen. Efterfulgt af Helle Kjerri, Kristine 

Romme, Birgit Juel-Hansen, Elsebeth K. Nielsen, Merete Busk, Ingrid Petersen og Jane Steensberg. 

Sluttiden for maraton-distansen blev 2.32.30. Senere lørdag startede veteran-holdet med Arnold 

Pedersen, Leif Nielsen, Poul Juel-Hansen, Bjarne Hjorth, Leif Hansen, Lars Bo Andersen, Jens 

Thomsen og Thomas Thougaard. Deres tid blev 2.10.58. Senere lørdag aften rodede mix-holdet i 

2.30.09. I nattens løb måtte andre hold træde til bl.a. en del gengangere, men også nye og friske 

kom til. 

Søndag morgen tog Thomas Sander, som ny speaker over for at holde gang i sagerne for publikum. 

Søndag formiddag kørte herreholdet deres maratondistance. Det klaredes flot på 1.58.56. Holdet var  

Anders Hansen, Asbjørn Levring, Ulrik Romme, Christian Mølvig, Emil Flindt, Peder Lillelund, 

Ulrich Berner Høgstedt og Bo Vilhelmsen. Slutresultatet for de 24 timers roning var 426 km og 329 

meter. Det var mere end 10 gange maratondistancen. Klubbens yngste juniorer var ikke med direkte 

i 24 timers roningen, men de mødte talstærkt op søndag formiddag for at ro deres del af 8GP. 

Opgaven for dem var en halv maraton. De stillede 2 hold, som roede to halv-maraton. 

Der var underholdende indslag. Forskellige showhold var på bane. Der var skoleelever med sjov 

udklædning og sjove navne: Bay Watch, Barbie Girls, og Chippendales. Lørdag roede seks af 

byrådets medlemmer mod hinanden: borgmester Ivan Hansen, Mogens Bregendahl, Bjørn Nielsen, 

Gert Jørgensen, Carl Andersen og Mogens Schwensen. To hold a tre roere roede 1500 meter. De 



borgerlige vandt over socialdemokraterne, som havde frasagt sig det handicap, som de havde fra-

sagt sig. Speaker Mette Bacher formåede derfor at dømme næsten uafgjort. 

Søndag formiddag roede Sorø Roklubs ældste mod hinanden. Det var Anne Lotz og Ebbe Parsner.  

De startede med handicap og kom næsten samtidig i mål efter 500 meters roning – Anne Lotz vandt 

med et splitsekund.  

I tæt samarbejde med brødrene Lysen samt far Poul og flot opbakning fra 86 forskellige sponsorer 

lykkedes det at ro 139.400 kr. sammen. Penge som for størsteparten var ”øremærket” otterprojektet.    

Samarbejdet med Anders, Christian og Poul Lysen og deres medarbejdere var meget positivt og 

konstruktivt. Vi flyttede ind i Anders Lysens Bilhus fredag middag, stillede op roede, spise og sov 

der til vi flyttede ud i løbet af søndag eftermiddag. Vi blev fra alle sider mødt med stor 

hjælpsomhed og imødekommenhed. Medlemsindsatsen var rigtig stor! Alle ville ”24 timers 

roningen” – ingen svigtede – rigtig mange ydede meget til fællesskabet i den weekend. 

 

Med baggrund i de mange roede kilometer har vi fokus på medlemmernes stigende interesse for at 

ro i outrigget materiel. Vi har i indeværende år døbt to nye både: en ny Filippi singlesculler blev  

ved standerhejsningen døbt ”Narsil” af Erling Ziebel Larsen. Henrik Endal, fmd. for Sorø Handel-

standsforening, navngav ved samme lejlighed Filippi toeren ”Diana”.  

 

Sorø-roerne i alle aldersklasser gav kamp til stregen på kaproningsbaner i ind- og udland. 

Fødekæden var i orden. Yderpunkterne var Ulla Hvid, som var på vej ind i verdenseliten, mens vore 

yngste roere roede op til deres allerbedste og tog deres del af medaljerne. Nikolaj Høgsted og  

Gustav Voss var hele sæsonen bedste danske mandskab i junior B-toer. En stor gruppe junior C –

roere på 5 drenge og 7 piger opnåede helt flotte resultater på kaproningsbanerne. 

Senior-roerne var mange, fyldte godt og dominerede den lette og tunge klasse samt den 

landsdækkende 8GP-turnering. Sorø Roklub var i 1. division. 

Det var gyldne tider for de af vore roere, som var med i ergometer-konkurrencerne på landsplan og 

ude i verden. Ulla Hvid, Birgit Juel-Hansen og Ingrid Petersen dominerede deres klasser. 

Hos masters-roerne satte de kvindelige roere dagsordenen på kaproningsbanerne.   

 

Klubkaproning med ”dødt løb” 

Tre både side om side. Det kunne blive, hvad som helst. Måldommer Kristian Kjerri måtte erklære 

”dødt løb” – to både kom i mål i tiden 1.45.32. Der måtte omløb til for at få en retfærdig afgørelse. 

Alle tre hold blev sendt til start igen. 

Vinderholdet blev Søren Carlsson, Emil Flindt, Anders Hansen og cox Astrid Stensberg i 1.44.41. 

På andenpladsen kom Ulrik Romme, Christian Olsen, Ulrich Berner Høgstedt og Bjarne Hjorth og 

cox. Kamille Gustavsen i tiden 1.45.66. 

 

Sorø Roklub var på toppen i 2008 med rekordstor aktivitet – ny rekord med hensyn til antal roede 

kilometer: 82.803 km mod sidste års 75.717 km og forrige års 57.248 km.  

 

Christian Mølvig toppede med 4.076 km. Ulrik Romme roede 3.266 km og Ulla Hvid 3.034 km 

27 roere har roet over 1.000 km. 

 

Børn og unge bliver set, hørt og forstået! 

Arbejdet med de unge havde første prioritet. Birgit Juel-Hansen, Bjarne Hjorth, Arnold Pedersen og 

Gert Busk har i fællesskab arbejdet med de unge til lands og på vandet – bistået af Suzanne Schjøtt, 

Heidi Steen Hansen og Kristine Romme. De unge har i den daglige træning og i konkurrence roet 



store og små bådtyper og dannet hold på tværs af køn og alder. I flere tilfælde hen over sæsonen har 

vi oplevet kampgejst i børnehøjde. 

I konceptet for oplæring af nye roere fylder det at ro sammen i forskellige bådtyper og på forske-

lige hold, ligesom der arbejdes med håndtering af materiellet til lands og til vands. Indøvelse af 

færdselsregler for færden på søen fylder også. 

En facet i arbejdet med de unge er det løbende samarbejde med forældrene. Vi har en stående 

invitation til forældre om at kigge ind i klubben, når de kommer med deres unge, eller når de henter 

efter træning. Vi er klar til dialog. Tilbagemeldingen fra forældrene er kort og godt: klubbens børn 

og unge er glade og trygge. De bliver set, hørt og forstået! Det er professionelt. 

 

Ved standerhejsningen døbte borgmester Ivan Hansen en ny single sculler ”Krista”. Holger Poulsen, 

best.fmd i Lysen Biler døbte den nye firer ”Lysen”. Efterfølgende blev makkerparret Martin Köster 

og Erling Ziebel Larsen med Vinterpokalen for deres arbejde med elektronisk sammenkobling af 

ro-ergometre, således at der er mulighed for at følge roningen under træning og korte konkurrencer 

på edb-skærme. Der var tak til Lars Bo Andersen for hans arbejde med bearbejdning af roernes 

resultater i forbindelse med vintertræningen. 

 

Vi var med til at fejre OL-guldfirer-roerne med Mads Kruse-Andersen i spidsen på Sorø Rådhus i 

september efter hjemkomsten fra OL i Beijing i Kina. 

 

 

Materiellet 

Vi arbejder efter en vedligeholdelsesplan: alle årer bliver gennemgået, repareret samt malet og 

lakeret – et arbejde som Arnold Pedersen og Arne Staffe udfører. Ind imellem bliver træbådene 

slebet og efterfølgende lakeret – her giver Arne Staffe en hånd med. Mindre skader på glasfiber-

bådene reparerer Kristian Kjerri, mens Gert Busk tager sig af små reparationer på træbådene. Alt 

klargøring af materiellet foregår om vinteren ved medlemmernes hjælp og med materielforvalter 

Birgit Juel-Hansen som tovholder og indpisker. 

Trænerbåden ”Svanen” fik ny motor med hjælp fra TrygFonden.  

 

Roklubben fik efter ansøgning tilskud fra kommunen til den ugentlig rengøring af klubben. Det var 

”guld” værd for alle. Husforvalter Helle Kjerri samarbejdede med Lars Bo Andersen og Birgit Juel-

Hansen om at højne hygiejnen i klubben, bl.a. med afspritning af ergometre efter endt træning og 

løbende vask af klude, som bruges til daglig aftørring af både og årer. 

 

Hvad bruger vi pengene til og hvor kommer de fra? 

Sorø Roklub har en fornuftig økonomi med en årlig omsætning på 500.000 kr. Regnskabet viser at 

vi har fået vendt de sidste års underskud til overskud, som 

primært skyldes kontingentstigning og forøgelse af tilskud. I år har vi fået støtte fra bl.a. Sorø 

Kommunes rådighedsbeløb, samt fra for- 

skellige fonde bl.a. Fonden til Rosportens Fremme, Krista og Viggo Petersens Fond og sponsor-

beløb fra Lysen, JP Shipping, Lars Mouritzen, Finn Kopp, NCC, Deloitte og Tusch samt Statoil. 

 

Den stigende roaktivitet medførte forøgelse af udgifterne til kaproning med ca.40.000 kr. I 2008 

investerede vi 54.000 kr. i materiel imod 240.000 kr. i 2007 og 160.000 kr. i 2006. Udgifter til ro-

ning i øvrigt, benzin, telefon, forsikringer, kontingenter og drift af klubhuset ligger stabilt, mens 

udgifterne til diverse, nyanskaffelser og klubbladet svinger lidt.   



Ved standerstrygningen blev Nicolaj Berner Høgstedt hædret med Brassopokalen og Arnold 

Pedersen blev hædret med Standerpokalen.  

 

Bestyrelsen har brugt energi til understøtning af det høje aktivitetsniveau. Alle træner flittigt og 

målrettet og lever op til tidens krav om fysisk træning.  

Sorø Roklub har sammen med Freja, SOR, Golfklubben, Svæveflyverne, bueskytterne og BMX 

brugt resourcer på at udarbejde koncept for Idræts Team Sorø (genskabelse/fornyelse af det 

tidligere Team Sorø). En organisation for udvikling af og målrettet arbejde med talenter og elite-

idrætsudøvere. Et af formålene er opkvalificering af det lokale idrætsarbejde sideløbende med, at 

der genereres penge til uddeling blandt talenter og eliteidrætsudøvere efter ansøgning fra deres 

respektive klubber. TTS har været forelagt Sorø Kommune, Kultur- og Fritidsudvalget og tilbage-

meldingen var positiv. Til trods herfor blev et budgetforslag på 100.000 kr. hertil nedstemt af det 

politiske flertal i den afsluttende budgetfase. Sorø Kommune har dermed sendt signalet om, at 

kommunen ikke satser på at blive en del af idrætskommunerne i Danmark.  

Vi arbejder fortsat med at få sat idrætten på dagsordenen i Sorø Kommune. Et initiativ som gerne 

må munde ud i, at Sorø Kommune får en idrætspolitik. Et initiativ som blev bakket op af Radio 

1049 i tæt samarbejde med Sorø Kano- og Kajakklub og Sorø Roklub. 

Vi ønsker at medvirke til, at idrætten får bedre vilkår, bl.a. med hensyn til faciliteter og udstyr samt 

med mulighed for at pleje åbenlyse talenter. 

 

Træningshallen var fortsat på dagsordenen. Projektet med ”overbygning” har været genstand for 

positiv drøftelse med borgmester Ivan Hansen. Dialog om de konkrete muligheder venter i 

nærmeste fremtid. Dialogen skal opkvalificeres med bl.a  km.statistik for de sidste 5 år samt en 

over-sigt over opnåede resultater i samme periode. 

Vi rykkede ind i de sønære faciliteter på Sorø Kultur- & Fritidscenter. Vi fik opbevaringsplads + 

Kokslageret og klubben fik stillet en 40 fods container til rådighed. Ved intern rokering med 

materiel kan vi i samarbejde med regattaen frigøre plads til fortsat vintertræning i hal 1 og plads til 

klargøring af materiel i hal 2. 

På generalforsamlingen takkede vi næstformand Leif Nymann Nielsen for hans indsats i bestyrelsen 

og indsatsen med sandpapir og lakpensel. Vi bød velkommen til Kristine Romme, ny næstformand. 

 

I vintermånederne mellem 2008 og 2009 gav Karsten Nielsen, tidligere verdensmester i 1x, instruk-

tion i ergometerroning. Et godt tilbud lokkede rigtig mange af vore medlemmer i ro-ergometrene. 

Flere gange blev deltagerne opdelt i hold, som skiftedes til at få instruktion.  

  

Vi fortsætter med rekordstor aktivitet i 2009 – mange medlemmer træner dagligt mellem 60 og 90 

minutter. Vi deltog i den nye landsdækkende motionsturnering. Fra april med månedlige 

indberetninger af roede kilometer. Vores samlede indberetninger placerede Sorø Roklub på en flot 

tredjeplads i Supermotionsturneringen. 

 

Ungdomsroningen var fortsat i god udvikling. Birgit Juel-Hansen, Kristine Romme, Arnold 

Pedersen og Gert Busk arbejdede i fællesskab med de unge til lands og til vands – bistået af Lasse 

Buus og af klubbens øvrige roere, som var klar til at give de unge en hånd med materiellet, når de 

kom ind efter træning på søen mandage og onsdage. 

 

Sorø Roklub havde en fornuftig økonomi med en omsætning på 514.000 kr. Vi gik ud af 2009 med 

et underskud på 98.000 kr mod sidste år, hvor vi efter 4 års underskud sluttede med overskud. Vi fik 

støtte fra Kommunens rådighedsbeløb samt fra forskellige fonde, ligesom vi afholdt diverse  



”ro-events” for at tjene penge. Den stigende roaktivitet har medført at udgiften til kaproning var 

153.000 kr. Vi fortsætter den nødvendige investering i materiel. Vi investerede 150.000 kr. i 

materiel: både, årer, rigge og ergometre samt reservedele mod 54.000 kr. i 2008, 240.000 kr. i 2007 

og 1600.000 kr. i 2006.  

 

Tak til Helle Kjerri og mandskabet bag Regatta-kiosken for godt arbejde i 2009 og et fint overskud. 

I det forløbne år har Peter Lindblom og Jens Erik Redsted med Kristine Romme som tovholder 

arbejdet med forskellige former for foundraising – ligesom Lasse Buus har været rundt om 

forskellige fonde for at få penge til bl.a. materiel. Tuborgfondet meldte positivt tilbage, mens vi 

stadig venter på tilbagemeldinger fra bl.a. Bikubenfonden og Nordea. 

Klubben opkræver hvet år brugerbetaling fra roere, som hen over sæsonen har deltaget i 

repræsentative opgaver. Roernes andel af udgiften er i hvert enkelt tilfælde blevet afstemt med evt. 

sponsor-indtægter eller anden form for økonomisk støtte. 

 

To både døbt ved standerhejsningen 

Ved standerhejsningen døbte Ib Hahn Andersen ”To op” og Michael Ludwigsen døbte præmien fra 

otterløbet i Ratzeburg 2008 – en single sculler ”Ratz”. Efterfølgende havde klubben indbudt alle 

interesserede til arrangement på Sorø Kultur-& Fritidscenter, hvor OL-roeren Mads Kruse-Ander-

sen fortalte om sin rokarriere og viste video, bl.a. fra OL i Beijing. 

 

Ved standerstrygningen blev Mette Redsted-Jensen hædret med ”Brassopokalen” og Kristine 

Romme blev hædret med Standerpokalen. 

 

Hjemmesiden er blevet mere brugervenlig. Vi er med i DRminsport – som vi løbende sender ”gode 

historier”. Vi har etableret et samarbejde med Sorø Erhvevs- og Turistråd om ”Oplev Sorø”, så vi 

synliggør rosporten og således, at handelslivet støtter op om regattaweekenden med rorelevant 

tema. En pamflet med OplevSorø-logoet reklamerer for Ro-regatta med fest i byen og ved 

søbredden . . . Sorø Regatta 4.– 5. juli 2009. Tag godt mod søens folk, når vi afvikler regattafest i 

Sorø den 4. juli 2009. Vi mødes i bymidten til gratis morgenbord og brød. Borgere og gæster side 

om side, omgivet af sød musik og handlende. Det gode værtsskab skal vise sig. 

 

Vi arbejdede fortsat med projekt træningshal – vi modtog skriftlig tilbagemelding, som sagde: at det 

ønskede projekt ikke kan imødekommes. Det kan ikke gå for hurtigt med at få muliggjort 

placeringen mellem roklubhuset og Færøhuset på dagsordenen.  

Arbejdet med vejadgang til søklubberne fortsætter. 

 

Helle Kjerri ønskede ikke genvalg som husforvalter igennem mange år. Kirstine Romme valgte at 

trække sig efter kun et år.   

I 2010 var roaktiviteten lidt vigende målt i roede kilometer 56.102 km imod 74.724 km året før, 

hvilket var langt under det normale niveau. Den lange, hårde vinter med is på søen til april måned 

havde forkortet sæsonen for træning på vandet mærkbart. Hertil kommer, at vi i år har manglet 

forskellige firer-hold, som tidligere har trænet flittigt på Sorø sø. Roerne Jens Vilhelmsen, Jacob 

Barsøe og Ulrich Berner Høgstedt har bl.a. på grund af studier mv, og tilknytning til landsholdet 

søgt ind i Roskilde Roskilde Roklub. Michael Ludwigsen, Mathias Lyster, Christian Asmussen og 

Emil Kjerri har søgt klubber i Københavnsområdet. Vi ønsker dem alle held og lykke. 

Sorø måtte give slip på 3. pladsen i superligaen i den landsdækkende motionsturnering, som 

startede i 2009. 



Arbejdet med de unge løber videre med den samme gruppe voksne. De unge tager godt fra i 

træningen på land og på vand. De har i den daglige strukturerede træning og i konkurrencer roet i 

små og store bådtyper og dannet hold på tværs af køn og alder. Her oplever du kampgejst i 

børnehøjde. Samarbejdet med forældrene fortsætter.  

Vi har haft forøget samarbejde med Frederiksberg skole om roning som en del af idrætsunder-

visningen på 5. klassetrin og Sorø Borgerskole i idræt på 9. – 10. klasse. 

 

Dåb af både 

Ved standerhejsningen lå to junior-både klar til at blive døbt. Jørgen Kristoffersen, formand for 

Nordea Danmark Fonden døbte dobbelt sculleren ”Håbet”. Formand Jesper Bach, Sorø Spare- og 

Laanekasses Fond, døbte dobbeltfireren ”Isfuglen”. Efterfølgende blev de to både sat i vandet med 

henblik på deres jomfrutur, idet det var den allerførste dag med en isfri Sorø Sø. Arne Staffe blev 

hædret med Vinterpokalen. 

 

Vi passer godt på både og årer 

Med baggrund i rostatistikken har bestyrelsen konstant focus på materiellet og dets standard. Under 

mottoet ”efterlad materiellet omhyggeligt i den stand, som du gerne vil modtage det i” håndterer vi 

materiellet omhyggeligt i forbindelse med daglig brug. Vi hjælper hinanden, når vi skal ud og ind 

fra vandet. Vi tørrer båd og årer af inden det bæres på plads i bådhallen. Indimellem skal båden 

vaskes og skinnerne skal renses og for glasfiberbådenes vedkommende skal de poleres. Skader skal 

indberettes. Kristian Kjerri reparerer glasfiberbåden, mens Gert tager sig af træbådene.  

 

Sådan gik det med pengene 

Vi gik ud af 2009 med et underskud på 98.000 kr. og en beslutning om, at vi ville vende dette til et 

overskud. Det lykkedes. Vi gik ud af 2010 med et overskud på 111.000 – en flot konsolidering, som 

gav frihed i det daglige, hvor der hurtigt kan blive brug for investering på det ene eller det andet 

område. Forklaring er bl.a., at vi havde haft mindre udgifter til deltagelse i kaproninger. Deltagelse i 

8GP var et fast beløb pr. hold. Juniorernes startudgifter til kaproninger var lavere end startgebyret 

for seniorer og mastersroere. Fra Sorø Kommune har vi fået tilskud i forbindelse med forårs- og 

efterårsuddelingen. Vi har fået donationer fra forskellige fonde: Sorø Spare- og Laanekasses Fond, 

Tuborgfondet, Brand af 1848 Fond og Nordea Danmark Fondet. Vi afviklede forskellige events og 

lavede nogle skoleforløb samt andre arrangementer for at tjene penge til klubben.  

Den vigende aktivitet medførte udgift til kaproning på 60.000 kr. mod 153.000 kr. i 2009. Vi 

investerede 56.000 kr. i materiel mod 150.000 i 2009, 54.000 i 2008, 240.000 i 2007 og 160.000 i 

20-06. Vi optog lån til db.fireren ”Isfuglen” i Fonden til Rosportens Fremme på 75.000 kr. som 

afdra-ges med 2 årlige afdrag på hver godt 10.000 kr. frem til 31.12.13. Udgifter til roning i øvrigt, 

benzin, telefon, forsikringer, kontingenter og drift af klubhuset ligger stabilt, mens udgifterne til 

diverse, nyanskaffelser og klubbladet er variable.  

Der var brugerbetaling for roere, som hen over sæsonen har været udtaget til og deltaget i 

repræsentative opgaver. Roernes andel af udgiften var i hvert enkelt tilfælde blevet afstemt med 

eventuelle sponsorindtægter.   

 

Klubmestre Lars Bo Andersen, Arne Staffe, Leif Hansen, Erik Redsted Jensen og cox Anna Olesen. 

Tak til Arne Staffe for gennemgang og renovering af møblerne i klublokalet. 

Det er ikke de store, der slår de små. Det er de hurtigste, der slår de langsomme! 

Alle er ambassadører for rosporten og Sorø Roklub. Indsatsen året igennem har været forankret i det 

forpligtende fællesskab, hvor alle yder og nyder efter bedste evne. Alle vil lykkes, alle hjælper til og 

alle bringer ideer til løsninger. Mange yder et stort frivilligt og ulønnet arbejde i klubben – 



Men der er plads til flere! Du er velkommen til at gå samme vej. Vi går imod strømmen i kampen 

mod tidens selvoptagethed! 

Det var mange gode historier. De mange gode resultater har deres helt egen historie. Birgit Juel-

Hansen blev i 2011 hædret med Nordeas ”Kvartalets Idrætspris”. Borgmester Ivan Hansen var glad 

og stolt, da han ved DM-arrangementet motiverede lederprisen til sin skolekammerat Birgit Juel- 

Hansen, som blev tredje perle på snoren, idet Gert Busk modtog denne lederpris i 1984 og Merete 

Busk i 1993. 

 

Sikkerhed, sundhed og trivsel  

Vi fokuserede på sikkerheden i forbindelse med træning og konkurrence på vandet. TrygFonden 

donerede nye redningsveste fordelt på oppustelige veste og svømmeveste til forskellige vægtklasser. 

Hertil knyttede vi et sikkerhedskursus, hvor Thomas Thougaard instruerede i brug af hjertestarter, 

som hænger lige om hjørnet på SKF. Mens Bjarne Hjorth instruerede i brug af de nye rednings-

veste. Mens det endnu var hundekoldt og Sorø sø var isbelagt blev det fulgt op fælles arrangement i 

Gerlev Svømmehal, hvor det gik ud på at vælte i en sculler og efterfølgende kravle op igen. 

Løbende hen over sæsonen var der instruktion i færdselsregler på søen og vigtigheden af at kende 

dem og overholde dem.  

Synlighed er vigtig i rosporten – særligt under træningen på vandet med ryggen til bevægelsesret-

ningen, og der er de neonfarvede veste guld værd for de enkelte hold. Specielt i overgangen fra lys 

til mørke og omvendt. 

”Svanen” og ”Ællingen” er en del af klubbens beredskab under træning på søen. ”Svanen” er ald-

rende og nedslidt gennem trænerens daglige brug igennem mange år – vi håber, at vi inden for det 

kommende år kan sende den på pension til fordel for en ny trænerbåd. 

I det daglige forsøger vi at leve op til nogle enkle sundhedsbegreber: 

Vi drikker vand i forbindelse med træningen. Vi har ofte tag selv-frugt i forbindelse med træningen. 

I træningen har vi fokus på det rigtige bevægemønster under træning på land og i båden. Vi har 

fokus på at undgå belastningsskader under styrke- og vægttræningen, hvor de unge ofte presser 

hinanden til at trykke/løfte mere og mere. 

 

Vi italesætter søvnens og hvilens betydning i forbindelse med målrettet og vedholdende træning – 

specielt for børn og unge. ”Det er i pauserne, man bliver god”! 

 

Omkring sundhedsfremme skal nævnes at roklubben i mere end 30 år har været røgfri. Hvilket altid 

er blevet respekteret af såvel medlemmer som gæster. Det seneste er, at vi på bagrund af opfordring 

fra Sorø Kommunes sundhedscenter har udarbejdet en alkoholpolitik.  

 

Vi træner og arbejder sammen på tværs af køn og alder, hvilket er positivt for trivslen 

medlemmerne imellem. Der er hjælp, opbakning og forståelse at hente efter en hård og travl 

hverdag. Det giver et boost og fornyet energi med fællestræning, når man møder til træning efter 

dagens dont. 

 

Skolesamarbejde med Sorø Borgerskole og Borup Efterskole i ergometer på land og gigbåde på 

vandet, ”lørdag i hallen”, arrangementer med forskellige institutioner og firmaer som samarbejds-

øvelse og fælles oplevelse og ergometerroning i Victorias indgangsparti var nogle af de udadvendte 

aktiviteter, synlighed som krævede stor frivillig indsats. 

 

Sorø Regatta med Nordiske Mesterskaber – en stor og fantastisk oplevelse 



Rekorddeltagelse med 841 hold. Mandskabsledermøde fredag aften, morgen- og aftenmøder med 

dommerne, indkvartering og bespisning bl.a. af landsholdene, rodommere, starterpiger og -drenge, 

motorbådsførere, sikkerhedsfolk, medlemmer af Nordiske Roforbund, kongres, regattafrokost, 

dopingkontrol, unge frivillige fra Kræftens Bekæmpelses Solkampagne stod klar med spandevis af 

solcreme, råd og vejledning om sunde solvaner. Regatta-kiosken med frivillige medarbejdere under 

ledelse af Helle Kjerri. Mandagspigerne havde en ballon-pyntet salgsvogn på Skjolden. Mens bø- 

gerne lagde sig, indløb der takkeskrivelser fra nær og fjern. Det var en fantastisk weekend 

gennemsyret af glæde, forventning, hjælpsomhed og forståelse. 

 

De 42 ungdomsroere fyldte meget i klubben. Birgit Juel-Hansen, Lasse Buus, Arnold Pedersen, 

Gert Busk med hjælp fra Mette Redsted Jensen var på pladsen, når der var fuld fart på træningen 

mandage og onsdage eftermiddage. De unge trænede på kryds og tværs i store og små bådtyper. Det 

var aldersrelateret træning, når det er bedst. 

 

De voksne motionsroere var opdelt i forskellige grupper. Morgenroerne roede tirsdag og torsdag 

morgen. Mandagspigerne roede sent om eftermiddagen tirsdag og torsdag – ofte roede de søen 

rundt to gange. Aften-motionsroeren overtog ofte gig-bådene fra mandagspigerne. Ole Jørgensen og 

Arne Staffe var på pletten med instruktion – ofte roede de med på holdene. 

 

De voksne roere dominerede fortsat 8GP turneringen, hvor Sorøs damer og herrer vandt turneringen 

og blev nr. 2 i herre 4GP. 

 

Ved World Masters i Poznan roede Sorø-roerne Ulla Hvid, Ruth Köster, Merete Busk, Birgit Juel-

Hansen, Laila Hjorth, Gitte Niven, Ingrid Petersen, Jane Steensberg, Lars Bo Andersen, Gert Iver-

sen, Bjarne Hjorth, Poul-Juel Hansen, Thomas Larsen, Peder Lillelund, Christian Mølvig, Arnold 

Pedersen, Thomas Thougaard og Klaus Rasmussen.  

 

Klubmestre Andreas Sloth, Martin Tangø, Bonnie Lund, Lars Bo Andersen og cox Thea Lindblom. 

Andrea Sloth modtog Brassopokalen, Fiduspokalen gik til junior C-roeren Ida Langkjær. 

Standerpokalen gik til Jens Erik Redsted Jensen. 

 

I 2010 var vi 151 medlemmer mod 141 i 2010 og 144 i 2009. Der er 48 medlemmer i alderen 12 – 

18 år. 

 

Roerne var flittige 

Seniorroeren Christian Mølvig toppede for syvende gang flest kilometre nemlig 3988 km mod 

sidste års 2369 km. Juniorroeren Andreas Sloth kom på andenpladsen med 2224 km. Tre roere 

roede over 2000 km. 21 roere roede mellem 1000 og 2000 km og 16 roere roede mellem 500 og 

1000 km.  

Samlet roede vi i 2011 63.340, mod 56.102 i 2010 og 74.724 i 2009. 

 

Bestyrelsen har holdt 6 møder. Vi lykkedes med lørdagskaffen og involvering af medlemmer. Med 

afsæt i sidste års generalforsamling og standerhejsningen i år har vi rykket os i den rigtige retning: 

hurtigere omstilling og større synlighed. Vi har øvet indflydelse i Sportsrådsmøder, møder i Bruger-

rådet. Formanden er 

 medlem af Sjællandskredsen under DFfR og Regattaudvalget, Sportsrådet samt i den nye 

organisation TalentSport Sorø.  

Kasserer Arnold Pedersen har været manden bag SR-Nyt, som udkom i 4 numrer i år.  



John Voss har påtaget sig arbejdet med bogføringen af klubbens indtægter og udgifter. 

Elsebeth K. Nielsen varetager det løbende arbejde med klubbens hjemmeside.  

 

Tak for støtte fra TrygFonden, Sydbank, Præstø Fonden, Brand af 1848 Fonden og Sorø Kommunes 

rådighedsbeløb. Vi har i år med hjælp fra Lasse Buus og i tæt samarbejde med Sorø Bilcenter og 

Poul W. Jensens Efterfølger renoveret og ombygget bådtraileren. Tak for flot arbejde og fin 

sponsorstøtte hertil. 

 

Vi afdrager fortsat på lån i Rosportens Fremme. Vi har oprettet ”2018 fonden” hvor der hvert år 

hensættes 10.000 kr. eller mere med henblik på klubbens 100 år fødselsdag 11. juli 2018. 

 

2012 rosporten jubelår 

En udfordrende, spændende og sjov sæson, som har krævet megen energi. 

En sæson, hvor det hele har foldet sig ud. 

En sæson med mange åretag på vandet på land i ergometrene. 

En sæson, hvor det hele har åbnet sig op: samarbejde på kryds og tværs, involvering i dagligdagen 

og hen over sæsonen samt styrkelse af det sociale fællesskab. 

 

Dansk Forening for Rosport fyldte 125 år og det blev markeret med en jubilæumsreception 28. ja-

nuar, hvor Sorø Roklub blev certificeret med URO9000. Senere fulgte af stribevis af jubilæums-

arrangementer hen over året, bl.a. Motions-turneringen, 

”Vi ror Danmark Rundt” og Skolepartnerskab med afsæt i roning som olympisk disciplin.  

Det var året for implementering af ny struktur i Roforbundet. 

På det lokale niveau er Sorø Kommune orienteret om Roforbundets nye struktur og som følge heraf 

dannelse af Regattaudvalget Sjælland. 

 

Sorø Roklub ved formanden medvirkede aktivt til igangsættelse af den nye organisation TalentSport 

Sorø, som er forankret i Sorø Kommune med formål at støtte det lokale talentarbejde. TSS funda-

ment var en kommunal bevilling på 50.000 kr. hertil kom sponsorstøtte fra forskellige sider. TSS 

målsætning var foruden direkte støtte efter ansøgning at medvirke til højnelse og synliggørelse af 

talentarbejdet i de lokale idrætsklubber og om muligt fremme samarbejdet klubberne imellem. TSS 

er fortsat en aktiv organisation i Sorø Kommune til gavn for de unge talentfulde idrætsudøvere og 

specielle projekter. 

 

Sorø Roklub satte Danmarksrekord i skolepartnerskabsaftaler 

Roforbundets URO9000 certificering af Sorø Roklub, som blev overrakt af rosportens protektor 

prinsesse Benedikte ved jubilæumsreceptionen, var startskuddet til at vise rosporten frem og synlig-

gøre klubben. DIF og Dansk Skoleidræts landsdækkende projekt med Oplev OL-magien i skolen, 

spændende Skoleaktiviteter til landets skoler i foråret 2012 udmøntede sig i indgåelse af skolepart-

nerskaber mellem alle kommunale skoler i Sorø Kommune, Sorø Privatskole og Sorø Hushold-

ningsskole. Målgruppen var eleverne i 5. – 6. klasse. Partnerskabet bestod i roklubbens besøg på 

skolerne i skoletiden (idrætstimerne) med roergometre og et besøg i klubben, hvor eleverne trænede 

i ergometer i bådhallen og fik set bådene og hørt om rosporten. 

Sorø Roklub satte danmarksrekord i indgåede skolepartnerskaber. Vi havde mere end 600 elever 

igennem. Ved denne indsats ”tjente” klubben skolepartnerskabsbeviser til brug på kursuspladser 

eller vi kunne veksle dem til scullerårer. Det medført omtale med billeder på skolernes hjemmesider 

og skole-/forældreintra.  



Det medførte også omtale i lokalpressen og TV Øst. Roforbundet ved Anna Karina Eli Gravad med 

flere var forbi og lave optagelser. Det førte til, at mange børn og unge fra lokalområdet søgte 

klubben for at prøve rosporten via aldersrelateret træning på land og på vand med øje for holdånd 

og socialt fællesskab. Det medførte medlemstilgang af børn og unge til klubben. 

Skolepartnerskabsprojektet og klubbens håndtering heraf gjorde klubben synlig hos politikerne, i 

skoleregi bl.a. i forbindelse med sund skole-projektet og hos borgere i første omgang forældre og  

bedsteforældre til målgruppen. Gennemførelse af projektet krævede logistik, mange frivillige 

arbejdstimer og stor vedholdenhed hos gruppen, som bestod af Birgit Juel-Hansen, Gert Busk og 

Merete Busk med hjælp fra Christian Mølvig og Andreas Sloth samt flere jun. B roere på skift. 

Næsten samtidig lancerede DIF en konkurrence We-not me for at pege på holdsportens muligheder: 

samarbejde, fælles oplevelser, fælles udfordringer og socialt fællesskab frem for det individuelle. 

 

Dette projekt tændte vore unge roere på. Med Andreas Sloth som tovholder kom der gang i 

tilrettelæggelse og optagelse af en video med iørefaldende musik – et flot resultat, som vi har vist i 

flere sammenhænge sæsonen igennem. 

 

Sorø Regattaen blev afviklet for første gang i Regattaforeningen Sjælland og Regattaudvalgets regi 

og med stor frivillig indsats fra roere fra andre klubber i tæt samarbejde med lokale medlemmer, 

forældre og bedsteforældre forankret i Sorø Roklub. Regattaens løbsliste, afviklingen, indkvarte-

ringen samt ikke mindst roning på Nordens bedste rofarvand i naturskønne omgivelser drager de 

nordiske roere af begge køn og i alle aldre. Roerne og deres ledsagere føler sig velkomne i Sorø. 

Regatta-kiosken med Helle Kjerri i spidsen for rigtig mange lokale nedarbejdere fik 5 kokkehuer. 

Til næste sommer den 6. – 7. juli går vi samme vej. 

Ved Sorø Regattaen blev Merete Busk hædret med Nordeas ”Kvartalets Idrætspris” ved Sanne 

Lohmann, Malene Frandsen, Jussi Wolkowitz og Claus Rødgård Thomsen. Rokammeraterne i 

Laboremus lavede et ”pit stop” på medaljebroen ved Skjolden på vej tilbage, således at modtagel-

seskomiteen kunne være på plads, når Laboremus kom retur med prismodtageren på et-pladsen. 

 

TalentSport Sorøs Bo Christensen og Bjarne Stenbæk kom 31. oktober på et lidt forsinket besøg i 

klubben under ungdomstræningen og overrakte en donation på 10.000 kr. til klubbens talentfulde 

junior B-roeres deltagelse Nordiske Mesterskaber, som var afholdt i juni 2012. 

 

 

”Svanen” afløses af ”Svalen” – ”Klio” til Gert Busk – otter til juniorerne 

Tak til Sorø Spare- og Laanekasses Fond, som har lyttet til vores ønske om penge til anskaffelse af 

ny katamaran trænerbåd med motor. Jesper Bach døbte den nye trænerbåd ”Svalen” og fik en 

vellykket jomfrutur i båden med Gert Busk ved rattet. Ved det efterfølgende traktement i klubben, 

fik Gert Busk overrakt Klio-prisen af Jesper Bach til stor overraskelse for modtageren. Jesper Bach 

sagde: denne statuette er givet som en anerkendelse dit uegennyttige og vedvarende engagement i 

Sorø Roklub i 40 år. Den er i særlig grad tildelt for den enestående indsats, du har ydet til gavn for 

den soranske ungdom, og som har medvirket til at sætte soransk og dansk rosport på verdenskortet. 

Klio er lavet af billedhuggeren Mogens Møller og med hans kone Dorthe Dahlin som model. 

Sorøs Klio står på Storgade ud for Danske Bank. 

Nordea har sponsoreret køb af Sjællandskredsen otter med årer primært til brug for vore mange 

unge roere. Tak til Sejers Konditori ved Pia og Martin Larsen som har sponsoreret køb af ungdoms 

dobbeltsculleren ”Sejrskringlen”, Sydbank for sponsorering af en singlesculler, Roforbundet via 

skolepartnerskab scullerårer og kursuspladser. 



Ved DFfRs hovedgeneralforsamling vandt Sorø Roklub et ergometer i 8GP-lodtrækningen – Jane 

Steensberg tog imod på klubbens vegne. 

 

Bestyrelsen arbejde var koncentreret om klubbens kerneydelser og indsatsområder. Vi havde synlig-

gjort roklubben lokalt, regionalt og nationalt. Vi havde optimeret indsatsen ved at åbne op, involve-

re og udfordre medlemmerne.  

 

Det var berigende og en øjenåbner at have to aktive unge roere Ida Brehmer og Andreas Sloth med i 

bestyrelsesarbejdet. 

 

Martin Köster har sørget for ny elektronisk rostatistik pr. 31.12.12 – den forudsætter omhu og an-

svarlighed. En klar forbedring for alle. 

 

Vi har på forsøgsbasis og som led i Sorø Kommunes ”gå i gang-projekt” sat ”hensyntagende træ-

ning i ergometer” på programmet mandage kl. 12.00 – 13.00 fra 5. november til marts 2013 i gang. 

 

Sæsonen statistisk set . . . 

Medlemstallet havde udviklet sig godt: 187 medlemmer mod 151 i 2011 og 141 i 2010 med en pæn 

stigning i antallet af ungdomsmedlemmer. 

Roerne roede 76.841 km mode 63.340 km i 2011 og 56.102 km i 2010. 

I Borgerskolens gymnastiksal deltog hen over vinteren 556 roere i Gert-gymnastikken – 26.48 i 

gennemsnit – samtidig var der ergometertræning i bådhallen med 8 – 12 deltager. 

 

Hvem blev hædret . . . 

Ved sæsonafslutningen fik Andreas Sloth Brassopokalen. Mike Petersen modtog Fiduspokalen. 

Arne Staffe modtog Standerpokalen for arbejdet med instruktion og oplæring af nye roere. 

Jakob Søe Lillelund modtog Fødselsdagspokalen.   

Vi fejrede Gert Busks 40 års jubilæum som træner på vand og på land, sommer og vinter, dag efter 

dag og aften efter aften. En enestående indsats. 

 

Frivillig indsats gennem mange år var baggrunden for, at formand Merete Leisted Busk blev Sorø 

Kommunes ene deltager i Dronningens Haveselskab på Fredensborg Slot 17. juni 2012, hvor 

Dronning Margrethe havde inviteret ”frivillig Danmark” fulgt af TV ØST. 

NB!  Ovenstående er omtalt et andet sted – årstallet skal checkes!!!) 

 

Ved Sorø Regattaen blev dette fulgt op med Nordeas ”Kvartalets Idrætspris” ved Sanne Lohmann, 

Malene Frandsen, Jussi Wolkowitz og Claus Rødgård Thomsen. 

 

TalentSport Sorø var på pletten med en donation på 10.000 kr. til Sorø Roklub. Beløbet skulle dæk-

ke udgifter til junior dobbelt firerens deltagelse i Baltic Cup. Bjarne Stenbæk fik en snak med Ida 

Balslev, Ida Brehmer og Ida Langkjær om udfordringen.  

 

Lørdag den 7. april var rammerne for standerhejsningen helt forskellige fra det vi plejede. Efter 

isvinteren var Smalsøen stadig dækket med is. Den traditionelle paraderoning blev i ergometre 

opstillet i to rækker på broen. De ældste kaproere: Ida Brehmer, Astrid Thougaard, Ida Balslev og 

Ida Langkjær samt Jens Graudal og Jakob Søe Lillelund tyvstartede sammen med Gert Busk 

træning på vandet på Næstved Kanal med base i Næstved Roklub. 



Lørdag den 13. april var en sjov og optimistisk dag – endelig kunne roerne for første gang komme i 

bådene på vandet på Sorø Sø.   

Der var stadig is på Smalsøen. Laboremus var en tur på storsøen med de andre både samt træner-

båden Svalen. Det var dog ikke muligt på grund af is at vende otteren ud for roklubben. Man måtte 

gå til broen med styrbordsårer mod land. 

I løbet af søndag den 14. april blev der klart vand i resten af Smalsøen. Er alle klar, ro væk! 

 

38 Sorø roere i alle aldre lykkedes med deltagelse i sæsonens første regatta den 85. Lübeck Regatta, 

som havde rekorddeltagelse. Sorø-roerne vandt 64 førstepræmier på trods af, at de fleste havde 

trænet for lidt på vandet grundet den lange isvinter. Sorøs mastersroere mest vindende. Traditionen 

med fællesspisning på Hieronymus lørdag aften. Efter en hel dag med roning på Wakenitz blev 

holdt i hævd. Overnatning for roerne foregik i en gymnastiksal (turnhalle), som lå ca. 10 minutters 

gang fra regattaområdet.   

De mange Sorø roere var en udfordring for bådtransporten – rent faktisk kunne alle bådene ikke væ-

re på klubbens bådtrailer. Sorø Akademi var redningsplanken, idet vi via Leif Hansen lånte deres 

bådtrailer. Det var et stort logistisk arbejde hver eneste gang at få læsset bådtraileren, så der kunne 

være flest mulige både. 

 

Motionsturneringen fortsatte . . . Vi startede på en pæn plads i Superligaen, hvorfor budskabet til 

alle er ro lidt længere . . Vi skal træne lidt længere distancer for at holde / forbedre placeringen! 

Bjarne Hjorth var tovholder og han indberettede antal roede kilometer, og hvor mange medlemmer, 

der har roet disse kilometer. 51 klubber deltog i turneringen og 5.153 roere der tilsammen roede 

1.380.839 km – et gennemsnit på 267.968 km pr deltagende roer. Sorø gennemsnit var 329,374 km 

pr deltagende roer. Et rigtig flot resultat! 

 

De voksne forbereder sig gennem fællestræning 

De voksne roere trænede flittigt, og det er i begrænset omfang lykkedes at ro nye i gang. 

Mastersroerne har deltaget i både vinter og sommer 8 Grand Prix med Peter Lindblom som 

tovholder. I begge konkurrencer blev opnået topresultater. I sommer GP på vandet deltog vi med 8 

damer og 8 herrer. Herrerne vandt og damerne sluttede på andenpladsen. Deltagelse i 8GP på 

vandet var vigende til trods for at turneringen skåret til, således at flere skulle have mod på at 

konkurrere, idet der blev roet to dobbeltscullere og firer i de to første udfordringer. Afdelingen ved 

Sydhavs-Regattaen blev aflyst pga. manglende deltager, 2 afdeling blev roet i Bagsværd. Tredje og 

afsluttende afdeling roes i 8+ ved Copenhagen Harbour Race i Københavns Havn. 

Fire mastersroere Birgit Juel-Hansen, Christian Mølvig, Klaus Rasmussen og Lars Bo Andersen 

mastersroere deltog i FISAs VM for mastersroere i Varese i Italien og det kastede 6 guldmedaljer af 

sig. Ved DM vandt Christian Mølvig og Bjarne Hjorth i toer – mens Ulla Hvid og Ruth Köster 

vandt  db.sculler med Birgit Juel-Hansen og Ingrid Petersen på tredjepladsen. 

 

Motionsroerne har trænet flittigt og vedholdende  

Ole Hyllekvist Jørgensen og Arne Staffe  har været ”manden på broen” i de kolde, fugtige forår og 

hen over sommeren og det pragtfulde efterår. De har udfordret motionsroerne på hver deres niveau 

– det samme var tilfældet i vinter i ergometrene. 

Rospinning med skiftevis Ulla Hvid og Jane Steensberg som instruktører trak fulde huse tirsdage 

aftener vinteren igennem. Der var kun plads til 20 rospinnere i bådhal . Det til trods for, at 

spinningen kørte samtidig med Gert-gymnastikken i  

Sorø Borgerskoles gymnastiksal, hvor mellem 28 og 34 roere i alle aldre deltog. Bonnie Noer stod 

for efterfølgende udstrækningen efter 1½ times træning. 



 

Dansk Forening for Rosport samarbejder fortsat med Dansk Skoleidræt om et landsdækkende 

skoleprojekt for 6. – 7. klasserne i landes skoler, folke- og privatskoler. Danmarks stærkeste klasse 

bygger på samarbejde, fællesskab og koncentration i en god og sjov oplevelse eleverne imellem. 

Hver klasse skal ro 4000 meter hurtigst muligt i et ergometer. Alle elever skal ro min. én gang. Den  

roede tid indberettes til roforbundet og de bedste hold på landsplan inviteres til en landsfinale, hvor 

vinderklassen kåres.  

Projektet rummer også mulighed for at de unge kan komme på vandet i klubbens gig-både. Men 

pga. 

lockout og det meget kolde og blæsende forår har det kun ganske få steder været muligt at 

gennemføre roning på vandet. 

Mange roklubber er i spil i dette skolesamarbejde – heriblandt naturligvis Sorø Roklub, som vægter 

og prioriterer arbejdet med børn og unge. Sport er en del af børn og unges læringsmiljø! 

I Sorø Kommunes folkeskoler har interessen for Danmarks stærkeste klasse været stor. Roklubben 

har som følge heraf været på ”ro-road-show” med ergometre og unge og voksne instruktører. Dette 

”ro-road-show” har været på Frederiksberg skole (6A) og hos alle 6. – 8. klasser på Sorø Borger-

skole, Holbergskolen, Pedersborg skole og Stenlille skole. Tiderne på de roede 4000 meter lå 

mellem 14.39 og 18.10. Ny Danmarksrekord blev sat! På landsplan deltog 44 klasser, hvoraf de 22 

klasser var Sorø-klasser fra fem skoler. 

Roforbundet og Sorø Roklub stod bag finalestævnet i Sorø Hallen med deltagelse af 16 klasser. 

Landsholdsroeren Jacob Barsøe kom og hjalp os under afviklingen. Jacob tændte gnisten hos de 

mange unge deltagere. Sorø-klasser vandt begge landsfinaler: 6. – 7. klasse: 7A Frederiksberg skole 

og 7. – 8. klasse: 8B 

Stenlille skole. Disse to klasser blev også kåret som ”kommunemestre 2013 – 4000 meter på 6. – 8. 

klasse. Tak til hjælperne Lars Graudal, Andreas Sloth og Christian Mølvig. 

 

Inden sommerferien søsatte vi en ny aktivitet ”sommer-træning” for ungdomsroerne. En ekstra 

træningsdag, hvor forældre og andre interesserede var velkomne til at komme og se, hvor sjovt det 

er at ro. Mange erfarne roere hjalp på broen og på vandet: Mathias Lang Sørensen, Birgit Juel-

Hansen, Lasse Buus, Gert Busk i ”Svalen” på smalsøen og dommerne Charlotte Munch og Poul 

Juel-Hansen. 

  

Det perfekte vejr til Sorø Regattaen 

Når der ude på vandet blev råbt ”attention go” – så var det alvor – af sted – af sted til mål. Ved mål 

på Skjolden var der en afslappet stemning. Nærmest strandstemning. Børn badede i søen ved præ-

miebroen, og tilskuere var henslængte i havestole. Og der blev guffet is.  

Der blev uddelt medaljer af én, som vidste alt om guld, sølv og bronze. Selveste Rasmus Quist – 

ham der vandt OL-guld i letvægtsdobbelt sculler i London i 2012. 50 klubber havde tilmeldt roere 

til regattaen og der var roere fra Norge, Sverige og Tyskland og naturligvis Danmark. Anne Breh-

mer og Arne Staffe tog over efter Helle Kjerri og videreførte ”Regatta-kiosken”. 

 

Kø af roere på Frederiksvej 

Begynderkaproningen Nordea Cup skabte trafikkaos på Frederiksvej med mange unge roere og 

både. 35 piger og drenge stod i kø med hver sin single sculler sammen med deres trænere for at 

komme til start osv. Der blev også roet db.sculler og db.firer med styrmand. Allan Brehmer og 

Andreas Sloth var på vandet i livredderbåden. Ved Kongebroen blev de modtaget af Anders 

Lindblom og Michael Rask Bertelsen, som linede roerne op til de forskellige løb og sendte dem 

frem til startdommer Thomas Sander. Måldommer Morten Thorving var på målstregen på 



roklubbens forplads. Peter Lindblom og Alena Eberlin var meddommer og sekretær. Kaproningen 

sluttede med medaljeoverrækkelse ved VM-roeren Jacob Barsøe og dir. Malene Frandsen, Nordea. 

Forældre og ledere knipsede løs – og bagefter ville mange roere fotograferes sammen med Jacob 

Barsøe.   

 

Så langt roede vi på vandet 

Vi deltog i Motionsturneringen med Bjarne Hjort som tovholder. 55 klubber deltog og 5.973 roere 

roede 1.759.790 km - et gennemsnit på 294.624 km.  

Ved udgangen af september lå Sorø Roklub på 10. pladsen i Superligaen med et gennemsnit på 

386,457km. 

Sikkerhed på vandet –  

 

”Kulde kan dræbe” 

I 2012 vedtog Folketinget skærpede regler for sejlads med småbåde efter den tragiske ulykke på 

Præstø Fjord, hvor en båd med 13 ungdomsskoleelever og 2 lærere sejlede ud i en dragebåd. Båden 

kæntrede og alle ombordværende fald faldt i de 2 grader varmt (kolde) vand og måtte svømme eller 

reddes i land. En lærer omkom og 7 elever pådrog sig hjerneskader, da de kæntrede i iskoldt vand.   

I kølvandet heraf fulgte nye regler fra Søfartsstyrelsen samt den af TrygFonden sponsorerede ”sik-

kerhedspakke” fra DFfR.  

 

Som konsekvens heraf afviklede vi sikkerhedskurser med færdselsregler, rigtig påklædning: lag på 

lag og med neonfarvet tøj yderst, ”kuld kan dræbe”, redningsudstyr herunder redningsveste samt 

hjertestarter ved Bjarne Hjorth og Thomas Thougaard samt ”sjov svømmedag” på Gerlev Idræts-

højskole med svømmeprøve, kæntringsøvelser og meget mere. Birgit Juel-Hansen og Bjarne Hjorth 

var tovholdere. 

Næste etape bliver udformning af en sikkerhedsinstruks gældende for medlemmer i Sorø Roklub og 

med procedure for, hvordan vi håndterer ikke medlemmers roning på vandet (skolesamarbejde og 

firmaroning mv.) 

 

Medlemstal  0 – 12 år:  27     13 – 18 år:  33      19 – 24 år:  2    25 – 60:   85    over 60 år:  38  

I alt 185 aktive medlemmer. 

Roernes kilometertal: 2011:   63.340 km        2012:   76.841 km       2013: 70.469 km  

Pokaler Brassopokalen: Runi Nielsen,  Fiduspokalen: Klara Christensen og Nanna Bech Petersen, 

Standerpokalen: Réne Andersen og Fødselsdagspokalen: Christian Mølvig.     

 

Økonomi og sponsorer 

Sorø kommune (forenings-, medlems- og lokaletilskud), Sorø Sportsråd (tilskud til sommerferie-

aktiviteter), Fonden til Rosportens Fremme (tilskud til skolesamarbejde og deltagelse i udenlandske 

kaproninger), MTU (støtte til skolesamarbejde), TalentSport Sorø (støtte til talentarbejde), Brand af 

1848 Fond (støtte til klubben); Nordea/Nordea Fond (støtte til Begynderkaproningen/ Nordea Cup), 

Danske Bank/Sorø Spare- og Laanekasses Fond (ny katamaranbåd – bevilget i sidste regnskabsår), 

Ringsted Dækcenter (årer), Acacie og Emils Chokolade og HEI Sport (køb af Coastalbåd – vundet i 

forbindelse med jubilæumslotteri). 

 

2014 – tredje gang er lykkens gang 

Behovet for træningshallen vokser og har fyldt rigtig meget i flere år. Efter generalforsamlingen i 

nov. 2013 gik vi ind i slutfasen. Et nyt kommunalt budget er under forberedelse. Vi opnåede bred 

politisk forståelse for ønsket om en træningshal til landtræning året rundt. Det udmøntede sig i en 



løbende dialog med Borgmester Gert Jørgensen og medarbejdere i Teknik, Miljø og Drift Else-

Marie Hedegaard, arkitekt og Vibeke Solvang, chef. Glæden ville ingen ende tage, da vi 10. oktober 

14 modtog budskabet om, at der i det vedtaget budget for 2015 – 2018 var afsat de ansøgte kr. 

600.000 til bygning af træningshal mellem roklubhuset og Færøhuset alt. om- og tilbygning af 

klubben.  

 

Årets Idrætsklub 2013 

Omkring årsskiftet indløb det glade budskab: at komiteen bag ”Årets idrætsklub”: bankrådet i Nor-

ea Sorø, Sportsrådet, og den lokale presse, havde besluttet at hædre Sorø Roklub som ”Årets Idræts-

klub 2013”. Det kræver ildsjæle, det kræver bredde og det kræver engagement – et stærkt lokalt 

tilhørsforhold. Det gav til gengæld sammenhold, glæde og livskvalitet. Ved den festlige 

overrækkelse 4. januar 2014 i Nordeas banklokale med deltagelse af gæster og 52 medlemmer, 

spurgte en af vores unge roere fil.dir. Malene Frandsen, om vi kunne ro ”24 timers roning” i 

banklokalet. Det blev et ja! 

Kåringen var helt speciel for Sorø Roklub, idet klubben blev kåret til ”Årets Idrætsklub” første gang 

i 1996.  

 

”24 timers roning” igen – guldroeren Jacob Barsøe  

kom forbi og roede med de unge 

Vores drengefirer Sigurd Hutnik, Mike Petersen, Runi Nielsen og Mathias Lang Sørensen spurgte i 

slutningen af 2013: kan vi skaffe penge til en ny båd og ro ”gang i Storgade” med ”24 timers 

roning”? Et spørgsmål som blev positivt modtaget af bestyrelsen. Drengenes forældre udgjorde 

sammen med andre forældre projektets arbejdsgruppe, som holdt arbejdsmøde hver mandag. Det 

ville skabe sammenhold og betyde at alle medlemmer kunne yde deres indsats i roergometeret – 

samtidig med at vi kunne generere midler til anskaffelse af ungdomsbåd: 1x, 2x eller? Ville det 

blive samme succes som ved ”24 timers roning” hos Lysen Biler i 2007? I forbindelse med 

arrangementet med kåring til ”Årets Idrætsklub” i Nordea, spurgte Sigurd Hutnik Dir. Malene 

Frandsen, om roklubben kunne ro 24 timers roning i Nordeas banklokale. Malene sagde straks ja og 

gav tilsagn om forudgående udstilling af båd mv. i banklokalet og i vinduet ud mod Storgade. 

Det var helt perfekt, da vi havde arbejdet med ”24 timers roning”- vi manglede bare ”stedet”, 

Nordea lige ud til Storgade var helt perfekt. Lørdag med fri adgang for alle, som gerne ville se, 

hvad det gik ud på og høre om roklubben, træning på søen og hvordan man meldte sig ind.  

 

 

Vi skulle have nogle ”kendisser” til projektet og Jacob Barsøe sprang til og roede sammen med de 

unge i starten fredag 7. marts kl. 14.30 – slut lørdag 8. marts kl.14.30. De unge roede i ”den bedste 

sendetid”, hvor TV ØST var på pletten! 84 medlemmer og landsholdsroeren Jacob Barsøe roede 

382 km. og 312 meter. Sponsorarbejdet gav 57.552 kr. Vi havde budgetteret med mellem 48. – og 

52.000kr. 12 medlemmer stod for tilrettelæggelse, gennemførelse samt dommerfunktion: aflæsning 

og nedskrivning af roede km for hver ½ time. IT-arbejde før under og efter afviklingen af ”24 ti-

mers roning”. Der var opstillet to skærme: et til sponsorer vendt mod gaden og et til roerne, som 

viste, hvor langt vi var nået, lærred, computere, projektor og et ergometer til afvikling, et ergometer 

i reserve, tre ergometre til opvarmning, video og billeder fra roernes træning på vand og på land 

samt deltagelse i konkurrencer på land og på vand. Andreas Sloth var teknikeren bag 24 timers 

roningen. 

37 gættede på antal roede kilometer. Bjarne Hjorth kom nærmest med sit gæt på 382 km og 500 

meter. Henrik Jørgensen gættede på 381 km og 111 meter.  

 



Standerhejsning og bådedåb 

Borgmester Gert Jørgensen døbte 16. april ungdoms dobbeltsculleren ”24”, anskaffet for de 

sponsorerede kilometerpenge, som var roet hjem ved ”24 timers roning”. 11 forældre blev hædret 

med ”Vinter-pokalen” for deres indsats før, under og efter ”24 timers roning”. Efterfølgende roede 

Klara Christensen og Mike Petersen jomfrutur i ”24”, mens de øvrige unge roede i Nordea-otter 

fulgt af Astrid Brehmer i 1x sammen med de ældste juniorer Astrid Thougaard Steensberg i 1x og 

Ida Langkjær og Ida Brehmer i 2x side om side med Jacob Søe Lillelund og Jens Graudal i toer. 

 

 

Skolesamarbejdet og ”Danmarks stærkeste klasse”  

Vi skal have flere nye unge i klubben via ”Danmarks stærkeste klasse”. Drøftelserne tog 

udgangspunkt i, hvordan vi som idrætsklub bedst muligt kan drage nytte af mulighederne i den nye 

Skolereform og de fælles mål, hvor målet var involvering af den lokale idræt og dens mange 

frivillige ledere. 

Vi var på 3. år med i skolesamarbejdet med det Nordea-støttede ”Danmarks stærkeste klasse”. Vi 

afviklede i samarbejde med Roforbundet på andet år finalestævnet 17. juni i Sorø Hallen. I finalen 

deltog 16 klasser heraf 5 Sorø-klasser og 11 klasser fra det øvrige Danmark. Frederiksberg skoles 

6A/7A vandt deres klasse i 13 og 14. Rodommer Peter Jelsgaard stod for den sportslige afvikling af 

begge landsfinaler.  

Tak til de lokale kræfter, som gjorde det muligt: Andreas Sloth, Arne Staffe, Arnold Pedersen, 

Birgit Juel-Hansen, Bjarne Hjorth, Elisabeth Steensberg, Gert Busk og Vibeke Andersen.  Tak til 

borgmester Ivan Hansen (2013) og Gert Jørgensen (2014) og  Mikael Gangsted, Sorø Hallen, samt 

Nordeas stedlige repræsentant Malene Frandsen, Nordea. 

Det lokale skolesamarbejde rakte ind i Vinter 8 Grand Prix-turneringen. Som klubben havde 

deltaget i gennem mere end 10 år med skiftende hold. Vi deltog med 8 hold i de 5 udfordringer hen 

over vinteren: 60 roere heraf 44 unge fordelt på forskellige klasser. Resultatet var seks 1. pladser, en 

2. andenplads og en 6. plads. 

 

Sorø Regatta og Nordiske Mesterskaber 

Åbne Junior Nordiske Mesterskaber og Sorø Regattaen blev en kæmpe succes lokalt, nationalt og 

på nordisk plan. Regattaen havde aldrig været større! Stor tak til dig / alle Sorø roere, som på den 

ene eller anden måde satte dit/jeres fingeraftryk på regattaen. Vi går samme vej den 4. – 5. juli 

2015. 

 

Kanindåb 

Med Birgit Juel-Hansen og Christian Mølvig som tovholdere oplevede vi en traditionel og sjov 

kanindåb med et blandet kuld kaniner, som modtog dåben af Kong Neptun, Lars Graudal, og hans 

kongelige følge, der traditionen tro kom sejlende til klubben flot udklædte og omgivet af fyrværkeri 

medbringende en masse friske gulerødder. Efterfølgende blev de nye roere budt velkommen i 

klubben og fik overrakt deres dåbsbevis. 

 

Begynderkaproningen 

22 løb blev roet før Nordeas Malene Frandsen overrakte medaljerne til de mange glade roere fra 

Bagsværd, Næstved, Odder, Furesø, Stevns, Viking og Sorø. Rodommerne Morten Thorving, René 

Andersen med hjælp fra Morten Frimann og  Anders Marquard stod for den sportslige afvikling. 

 

Roskoler og ”Fede tider” 



I tæt samarbejde med Roforbundet og med materialer i form af en aktivitetspakke med materialer til 

øvelser på land og på vand afviklede vi to velbesøgte roskoler 30.06 – 2.07 og 14.10- 16.10. På 

skolen i efterårsferien blev der roet en masse kilometer i store bådtyper og lavet forskellige rolege i 

mindre bådtyper, afsluttende med klargøring af scullerne til vinteropbevaring på loftet over bådhal 2 

og 3. 

 

I samarbejde med Sorø Akademis skole afviklede vi ”Fede tider” før sommerferien, hvor eleverne 

prøvede ergometerroning og en tur på vandet i gig-båd med vore ældste juniorer på styrmands-

sædet.  

 

Sikkerhed i forbindelse med træning 

Skade på ”Narsil” og ”To op” – sammenstød med ”Lille Claus”. I den forbindelse blev det helt klart 

for de implicerede parter, hvor vigtigt det er at overholde udkigspligten! Sorø Roklub afholdt 

udgiften til reparation af ”To op”.  

SR-Nyt udkom kun med et nummer i 2014. 

 

 

Det har været helt fantastisk at være en del af rosportens udvikling og ikke mindst en del af 

udviklingen i Sorø Roklub i perioden 1977 til 2014. 

Skiftende vilkår i samfundet og i idrættens verden hen over årene var befordrende for denne 

udvikling, som blev båret af samarbejdet i skiftende bestyrelser og med medlemmer i et forpligtende 

fællesskab.  

Vi havde visioner og mål, ”manden på broen”, ”manden i trænerbåden” og villige voksne hjalp til. 

Vi satsede på ungdommen efter princippet om hele tiden at holde fødekæden i gang – senere kom de 

voksne med. Engagement, åbenhed og mange fremadrettede tiltag har over tid skabt megen respekt 

og godwill, som gik hånd i hånd med samarbejde med samarbejdspartnere og skiftende sponsorer. 

Stor tak til alle samarbejdspartnere igennem de mange år! 

Mødet med mennesker, den utrolige velvilje og mange venskaber har beriget mit liv! 

 

 

 

 


