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Formandens beretning 

Generalforsamlingen 2020 der skulle være 

holdt inden den 20. november, blev først 

udsat til 11. december, så på ubestemt tid alt 

efter hvordan smitten opførte sig. Der blev 

først åbnet for at kunne afholde GF. i midten 

af maj 2021, et halvt år efter at den skulle 

have været afholdt lykkedes det at afholde det 

den 19. maj i klubben,  

Ved at åbne ind til træningssalen har vi rigtig 

god plads og kan holde afstand til hinanden. 

Sæson 2021 startede således helt anderledes 

end normalt, der var forsamlingsforbud på 

mere end 10 personer, det blev yderligere 

strammet op i slutningen af december hvor 

det blev sænket til 5 personer. 

Den 11. december blev al indendørs træning 

igen lukket ned til stor ærgrelse for mange, 

det var nu helt slut med at bruge roklubben. 

Vi skulle helt frem til den 6. maj, da blev der 

åbnet for indendørstræning op til 25 personer 

med test eller pas, for at få lov til at være 

med, derfra blev der igen mulighed for at 

træne normalt. 

Vi håber at det var sidste gang vi har været 

udsat for at klubben helt har været lukket. 

Under nedlukningen har der været nogle få 

der har meldt sig ud, af forskellige årsager, 

normalt bliver det udlignet af at der er nye der 

kommer til, det sker ikke når der er lukket, 

derfor vil der være en nedgang i medlemmer 

som det tager tid at indhente igen 

Kyndelmisse 2021 

Som forventet blev årets efterhånden største 

begivenhed i Sorø nemlig fejring af 

Kyndelmisse sidste lørdag i januar desværre 

aflyst. 

Heldigvis ser det ud til at det bliver afholdt i 

2022. også Kragerup Gods ser ud til at vende 

tilbage med deres populære restaurant Karen 

Blixen.   

Restaurant Blixen i roklubben 

Indendørs stævner.  

Sjællandske mesterskaber 

Normalt afholdes Sjællandske mesterskaber i 

Næstved på en skole, i år blev det aflyst men 

erstattet af det nye, nemlig E-roning i 

roklubben. 

Det tekniske stod Michael Hvid for, der skulle 

være hul igennem til Time Team, hvor alle 

ergometrene skulle være logget på, så de 

passede med den enkelte roers navn og heat. 

Ulla sørgede for alt det andet, at der blev 

sprittet af mellem løbene, at der var tid til at 

varme op og være klar når det var den 

enkeltes tur til at ro  

Tyve roere – ti medaljer, Sorø roerne kiggede 

sig ikke tilbage. 

Sorø Roklub deltog i de Sjællandske 

Mesterskaber i ergometer roning, for første 

gang virtuelt. Klubben fungerede som regatta, 

maskinerne koblet op på internettet og roerne 

kunne på storskærm følge løbene sammen. 

Det blev til mange flotte placeringer og en 

række personlige rekorder blandt de unge. 

Enkelte var med for første gang. 

SM er første del af en helt ny 

Mesterskabsturnering, som er sat i søen denne 



   

 

vinter. Jyske Mesterskaber og Fynske 

Mesterskaber foregår i januar og marts, 

hvorefter en samlet vinder kåres i hver enkelt 

klasse. 

Grundet forsamlings restriktioner afvikles 

Mesterskabet virtuelt og det betyder at alle 

roklubber nu selv skal stå for teknikken med 

at koble maskinerne sammen og logge sig ind 

til regattaen, det gik rigtig fint i alle løb, 

hvilket resultaterne viser. 

6 Guld 

Mejse Nielsen, Mads Christensen, Rasmus 

Lind, Peter Skou, Christian Mølvig og Bjarne 

Hjorth.. 

Jyske Mesterskaber  

Grundet forsamlings restriktioner afvikles 

Mesterskabet virtuelt som eKaproning. 

Enkelte Sorø roere deltog hjemmefra, koblet 

op på eget it-udstyr, andre deltog fra klubben. 

Dette gjorde at løbene i klubben kunne 

afvikles med kun op til to deltagere i hvert 

løb, med meget god afstand. Alle var testet 

negative meget tæt op til løbet, maskiner 

afsprittet og god udluftning mellem hvert løb, 

max. fem personer samlet. 

Sorø Roklub gjorde det igen super fint ved 

årets Jyske Mesterskaber i ergometer roning.  

14 roere - 9 medaljer. 

Enkelte slog PR og alle klarede sig flot. 

I dagens løb hev Joshua hele tolv sekunder af 

sin PB og kom også i mål som nr. 2 i tiden 

6.41.3min. 

Mads Christensen som til SM vandt guld, hev 

denne gang et sekund mere af sin PB siden 

SM og kom i mål som nr. 2 i tiden 7.20. 

Mejse Nielsen når ni meter længere end ved 

SM på sit tre minutters løb og vinder guld. 

5 Guld 

U14 Mejse Nielsen, U23 let Peter Skou, 40+ 

Christian Mølvig x 2 og 60+ Birgit Juel-

Hansen. 

3 Sølv 

U16 Mads Christensen, U19Joshua Mingo og 

U23Rasmus Lind. 

1 Bronze 

U15 Sofie Steffensen 

 

DM i ergometer 2020. 

Ny variant af årets indendørs mesterskaber i 

dansk roning – ’MAX GAS I PRIVATEN’. 

De danske indendørs mesterskaber i roning 

blev, ligesom denne vinters andre regattaer, 

afviklet som eKaproning.  

Sorø´s kaproere havde alle lånt et ergometer 

med hjem og her skulle man logge ind på et 

Hollandsk udviklet race-program Time Team 

på dagen. 

Alle Sorø´s deltagere fik udleveret kabler, 

manual for eKaproning, instrukser og hotline 

support i dagene op til og på selve løbsdagen. 

Unægtelig en ekstra stress-faktor, eller også 

en adspredelse som får roeren til at fokusere 

på andet end lige selve løbet. 

Sorø Roklub stillede til start med nitten 

kaproere og opnåede 8 Guld – 2 Sølv – 1 

Bronze, her hvor landets bedste roere kommer 

til start i alle klasser og hvor der også var 

deltagelse fra Færøerne, Tyskland, USA og 

helt fra Australien. 

Yngste Sorø roer Mejse Ø. Nielsen stillede til 

start i U14 klassen hvor udfordringen er 

længst muligt på 3 minutter. 

Mejse vandt suverænt med 815 meter og satte 

samtidig mesterskabsrekord. I denne 

aldersgruppe er der ikke forskel på drenge og 

piger, grundet pigernes tidligere vækst og 

Mejse roede da også lige op med den bedste 

af drengene. 

I dagens sprint over 200 meter vinder Mejse 

ligeledes Guld. 



   

 

Sofie Steffensen vinder sølv i U15 klassen 

hvor udfordringen er længst muligt på 4 

minutter, Sofie når 1.020 meter. 

I dagens sprint over 200 meter vinder Sofie 

Steffensen ligeledes Sølv. 

Mads Christensen vinder Bronze i U16 

klassen over den fulde distance på 2.000 

meter. 

Joshua Mingo går til daglig i skole i 

Connecticut, USA og er efter seks uger 

hjemme i Sorø, nu vendt tilbage til hverdagen 

i USA, hvor han er midtvejs i High School 

forløbet. 

Joshua Mingo deltog fra Connecticut, USA 

fra skolens tilknyttede roklub via pc, dog 

gjorde tidsforskellen at han måtte op klokken 

fire om morgenen for at forberede sig til løbet 

klokken lidt i syv, amerikansk tid.  

Joshua begyndte til roning i Sorø roklub i 

sommeren 2020 og har på kort tid skabt sig en 

stabil træningsrytme som bragte ham i mål på 

den flotte tid 6.39.6 minutter over de 2.000 

meter. En sjette plads blev det til i den altid 

velbesøgte U19 klasse. 

Masters roerne Christian Mølvig, Ulla Hvid, 

Birgit Juel-Hansen og Bjarne Hjorth vinder 

alle Guld i hver deres Masters klasser. 

Herudover deltog Rasmus Lind, Jannick Wly 

Andersen, Tobias Handberg, Peter Skou, 

August Coutant, Jonas Lindegaard, Maria 

Johansen, Liva Nielsen, Signe Thorup, 

Valdemar Vilhelmsen, Dina Poulsen og 

Malthe Lynæs – alle med flotte løb. 

Mads Christensen hjemmefra stuen. 

 

Rasmus Lind Årets roer. 

Rasmus Lind valgt som ‘Årets unge kaproer’ i 

DFfR 

Normalt ville prisen blive overrakt ved 

‘Award Night’, som i år skulle have været 

afholdt i Odense. 

Grundet Corona restriktioner i 2020 blev 

prisen i stedet til et overraskelses besøg i SR 

af Ungdomslandstræner Nils Henrik Stene,  

Der var stor ros til Rasmus på alle planer og 

han modtog blomster, emblem og en special 

designet ro-dragt. 

Stort tillykke Rasmus, det er godt gået og 

meget velfortjent. 

 



   

 

Årets Roer 2021 Rasmus Lind Sorø 

Standerhejsning 2021 

Det var koldt, der blæste en kold vind fra vest, 

som der plejer, når vi holder standerhejsning.  

I år var det igen anderledes, på grund af 

forsamlingsforbuddet afholdt vi 

standerhejsning i forbindelse med træning på 

vandet, så måtte vi være op til 25 på 

bådpladsen, der skulle i gang med træning,  

Ved den lejlighed havde vi fået samlet de 

roere der i vinterens Ergometer løb havde 

vundet en eller anden medalje, og det var der 

rigtig mange der havde, det var en stor 

fornøjelsen at udlevere dem, selvom det langt 

fra er det samme som at få medaljen hængt 

om halsen lige når den er blevet vundet, alle 

løb er blevet roet hjemme i stuerne, eller i 

klubben.  

Uden for meget ståhej blev hver enkelt 

medaljemodtager kaldt frem og fik overrakt 

høsten, med behørig applaus fra de 

fremmødte roere. 

Til slut hejste Rasmus Lind standeren som 

markerer at sæson 2021 er i gang.  

Rasmus Lind hejser standeren 

Påsketræningslejr 

Årets påsketræningslejr kom godt i gang, det 

var meget blæsende fra syd - det ved alle 

Sorø-roere betyder store udfordringer. Men 

alle tog det i stiv arm, fra Sorø deltog 

20-25 af vore unge kaproere med besøg af 

vores samarbejdspartner Roskilde Roklub, så 

var der 30-35 unge kaproere i træningslejren, 

samt en trænerstab på seks som skiftes. 

Dertil kommer Sorø’s masters roere, som 

også havde trodset bølgerne. 



   

 

Søndag var ungdomslandstræneren på besøg. 

Dagen startede med morgentræning ved 

Hundekilde, eftermiddagen med 

stjerneløb/øvelses poster og afsluttende 

1.000m i ergo - og ikke mindst / undervejs 

skulle de fem hold fremstille en lagkage. 

STORE PRÆMIER til hurtigste hold samt 

flotteste lagkage.  

 

Flotte og lækre lagkager. 

 
 

Rospinning 2021 

Rospinning startede igen i år op udenfor, 

koldt men flot vejr som alle nyder godt af, 

især alle som dyrker rospinning i klubben har 

været ramt af at klubben har været lukket hele 

vinteren, men det betyder bare at der skal 

arbejdes endnu hårdere for at nå samme form 

som før, og det gør alle med dejligt højt 

humør, dejligt at se. 

Rospinning 

 

Morgenroning 

8 friske morgenroer på 8+ tur i klubbens 

Nordea på Sorø Sø 

 
Morgenroer på tur. 

 

 

 



   

 

MasterCamp 2021 

Nyt tiltag til rodanmark. 

En weekend i træningslejr for alle Master 

roere i hele Danmark på Haraldsted Sø ved 

Ringsted Ro- og Kajakklub, og overnatning/ 

bespisning på Ringsted Vandrerhjem.  

Fra Sorø deltog Christian Mølvig, Peter 

Carstens og Jeanette Emde Jensen. 

Et træningsteam bestående af Bo Vestergaard, 

Ian Baden, Søren Hansson, Jørgen Andersen 

og Per Rasmussen.  

Alle overnattede på Ringsted vandrehjemmet 

hvor der var fælles aftensmad og hygge.  

Peter, Jeanette og Christian 

Sommerferieaktivitet 

Årets Sommer roskole som altid bliver 

afviklet i ugen op til Sorø Regatta, er et tilbud 

til alle i kommunen, det er tænkt som et tilbud 

om at alle unge kan prøver forskellige 

sportsgenrer, hen over sommeren, i år var 

tilslutningen ikke så stor, de fleste var vores 

egne ungdomsroer som syntes at det er sjovt 

at få lov til at ro på tværs af alle og med 

forskellige sjove øvelser og konkurrencer 

under kyndig ledelse af Katrine Wagner 

Lærkesen og hjælpere.  

     
Der trænes også på sommer roskolen. 

Kaproning på vandet 

Sæson 2021 er noget anderledes end et 

normalt ro år med faste Regattaer, en er flyttet 

og en er aflyst  

Race weekend 

 

Race-weekend i Odense 

Odense langdistance blev igen i år erstattet af 

Race-weekend for inviterede roere. I år blev 

ned til junior-B inviteret med. 

1 erfaren og 10 nye Sorø-roere har stiftet 

bekendtskab med Odenses snoede 6km, og 

søndag stod den på 2km. time-trials. 

Med op til 10sm var der pæne bølger i 

startområdet og ellers god medsø resten af 

turen. 

Godt roet af alle! 

Sorø Regatta  

Sorø regatta blev afholdt i det bedste ro vand 

man kunne ønske sig, fladt vand og meget lidt 

banefordel i løbene. 

I år var der kun deltagelse fra de danske roere, 

men der var da også flot tilslutning fra hele 

landet og et stærkt team af bane-udlæggere, 



   

 

dommere og kiosk personale, havde sørget for 

en flot regatta. 

Sorø roerne gjorde det rigtig flot i alle løb og 

havde deltagelse af 15 unge kaproere og 11 

masters roere i alderen 12-62 år. 

I alt opnåede Sorø: 

6 Guld 

8 Sølv 

4 Bronze 

3 kom i A- finale 

 

Juniorer til landsholdet blev vurderet denne 

weekend og klubben er stolte af at Joshua 

Mingo skal præsentere Sorø Roklub i 

dobbeltfirer ved Junior 

Verdensmesterskaberne i Bulgarien. 

Tidligere er også Rasmus Lind udtaget til U23 

verdensmesterskaberne, som foregår i 

Tjekkiet. 

 

 
Valdemar, Mads, Emil og Jonas. 

 

Fra Regatta kiosk 

Ingen regatta uden en regattakiosk: igen i år 

blev der stablet en kiosk på benene, dog i en 

noget nedtonet version og med lidt ændringer 

i forhold til tidligere år. Men intet er så skidt, 

at det ikke er godt for noget: 

I år havde vi som noget nyt valgt at placere 

kiosken på terrassen, hvilket gav mindre 

arbejde med tømning af hal, opbygning af 

salgsareal/arbejdsstation og lign. 

På trods af andre forhindringer med 

opbevaring af salgsvarer, trækning af 

strømkabler og 

flytning af køledisk var der overvejende 

positive tilkendegivelser, og vi vil overveje, 

om vi ikke fremover skal arbejde hen imod 

denne løsning, hvis vi kan løse de sidste 

praktiske problemer. 

Den nedtonede version betød også, at der ikke 

var salg af hjemmebagte kager eller 

hjemmelavede regattaboller (pga. 

hygiejnerestriktioner), men de kager og 

boller, vi havde fået leveret udefra, levede 

fuldt op til de til tider kritiske og forvænte 

officials og regattadeltageres smag. 

Denne løsning samt den tidsmæssigt 

afkortede regatta gjorde også, at behovet for 

frivillige ikke var helt så stort som tidligere 

år, men de medlemmer og forældre, der hjalp 

til i både kiosk og på pladsen med andre 

gøremål gjorde som altid et stort stykke 

arbejde, og alt gled gnidningsløst og 

professionelt, så stor tak for Jeres indsats! 

Vejret artede sig fra den pæne side det meste 

af tiden, temperaturen var behagelig, vandet 

var regatta-rigtigt og solen generede ikke i 

øjnene. Der blev solgt rigtig meget kaffe, 

mindre is, mange kager og boller… og folk 

hyggede sig gevaldigt i ‘caféen’ indrettet på 

terrassen.  

Søndag eftermiddag efter ekspedition af 

absolut sidste kunde og efter et par timers 

ihærdig indsats af et par håndfulde friske 

hjælpere, havde klubben igen det normale 

udseende, parat til at modtage de faste brugere 

fra morgenstunden.

Light udgave af kiosk 



   

 

Aftenkaproning på Bagsværd 

En håndfuld garvede kaproere, samt nogle 

nye drog mod Bagsværd til en ’aften-

træning’, som er genoplivet fra tidligere tider, 

hvor man mødes ved start og som en del af 

træningen ror distancer mod hinanden. Denne 

gang mere regattaagtigt med start tider, 

handicap i forhold til alder og løb sammensat 

af ungdomslandstræneren. Der var 

efterfølgende tidtagning og præmier. 

 

Årgangsmesterskab i Holstebro 

Sorø’s juniorer fik flotte resultater i årets 

Holstebro Regatta. 

Vind og vejr med blæst, høje bølger, regn og 

hagl gjorde det til en lige lovlig spændende 

fornøjelse af og til. 

 

Årgangsmestre blev: 

U17 M1X Jonas Lindegaard 

U16 W1X Mejse Nielsen  

U15 W2X Mejse Nielsen og Sofie Steffensen 

U15 W1X Mejse Nielsen 

 

Der blev høstet masser af point i TU-Cup’en 

for Junior B - C roerne.  

Ni junior roere hoppede i otter med styrmand 

og roede et flot løb som var LIGE ved at gi 

medalje, flot efter kun en enkelt tur sammen 

inden. 

I alt hjembragte Sorø: 

8 Guld 

7 Sølv 

2 Bronze 

Årgangsmestre 2021 Jonas Lindegaard, Mejse 

Nielsen og Sofie Bertelsen  

Copenhagen Open Bagsværd 

Alle Sorø roerne sikrede flotte resultater ved 

årets udsatte Copenhagen Open, som skulle 

have været i maj måned. 

Baltic roerne viser lovende takter og masters 

har endelig været afsted til kaproning efter 

lang tid uden stævner. 

Placeringer lørdag og søndag 

11 Guld 

10 Sølv  

Bronze 1 

 

U23 VM Racice Tjekkiet 

Ved at vinde sin klasse ved regattaen på 

Brabrand Sø er Rasmus Lind med ved U23 

VM i Racice. 

Her roede Rasmus et flot indledende løb og 

sikrede sig direkte adgang til semi-finalen.   

I semifinalen får Rasmus desværre en dårlig 

start og må derfor forsøge at indhente det 

tabte i sidste halvdel af løbet, men en fjerde 

plads er ikke nok til a-finalen hvor tredje 

pladsen er adgangsgivende. 

Søndag i b-finalen ror Rasmus et stærkt ræs – 

head-to-head med USA og bliver toer med 



   

 

kun 0.19 sekund efter USA. Tiden havde rakt 

til en fjerdeplads i a-finalen. 

Som kun 19-årig i U23 klassen opnår Rasmus 

Lind således en flot 8. plads af 22 deltagere, 

et resultat som lover rigtig godt for Rasmus 

de kommende år. 

Rasmus Lind 

 

U19VM Plovdiv, Bulgarien 

Sorø Roklubs 18-årige Joshua Mingo har på 

kun et års tid lært sig at ro rigtig hurtigt 

egentlig prøvede Joshua at blive udtaget i 2X 

med en makker fra Næstved, men efter Sorø 

regatta hvor de var oppe imod et godt roende 

hold fra København og Roskilde, blev det 

besluttet at se om alle fire roere sammen 

kunne få fart i en dobbeltfirer. Så søndag 

eftermiddag blev en båd rigget hurtigt til og 

så viste roerne hvad de er gjort af og vandt 

Senior løbet overbevisende. Sammen havde 

de fire uger til at forberede sig på Bagsværd 

Sø  

I dobbeltfireren får drengene et rigtigt 

herreløb med Canada, og er i stand til at 

trække den hjem til deres fordel, og dermed 

sikre sig en andenplads i D-finalen.  

Det har hele tiden været forventningen, at de 

ville få det hårdt dernede, men de løste 

opgaven fornuftigt. 

 

Joshua Mingo 

U23 EM i Kruszwica, Polen 

Rasmus opnår en femte-plads ved U23 EM 

Kruszwica, Polen efter en fuldgod trænings 

indsats og flotte løb. 

Men med den fart Rasmus har haft i båden, 

både op til og under EM, så var det mega 

træls at få ødelagt medalje chance af kæmpe 

bølger fra en virkelig dårligt instrueret 

redningsbåd. 

Efter ca. 300 meter ligger Rasmus på linie og 

i front med de forreste, præcis som aftalt. 

Her fældes han dog af kæmpe bølger fra en 

følgebåd - må ud i et par ugler og mister 2-3 

bådlængder. De 2 længder hentes og med 

anden hurtigste 500m-tider på 2. 3. og 4. 

500m, så kunne resultat have set helt 

anderledes ud i mål. 



   

 

Dette er ikke eneste gang i denne sæson at 

vejr og omstændigheder påvirker resultat for 

Sorø roerne. 

Heldigvis er Rasmus og holdkammeraterne af 

en særlig støbning, så nye eventyr får snart sin 

plads. 

 

 

DM 2021 på Sorø Sø 

 

Årets Danmarks Mesterskaber i roning blev 

for Sorø roerne en stor succes og afholdtes på 

hjemmebane. 

Cirka 400 roere fra hele landet var tilmeldt og 

heriblandt de fleste af årets landsholdsroere, 

som til DM kun må stille op som klubhold, 

hvilket der kommer nye spændende hold ud 

af. 

Vejret viste sig fra sin gode side med svag 

vind og tørvejr og tilskuerne nød godt af 

spændende roning på højt plan og kunne hertil 

nyde kaffe og hjemmebag fra den 

velforsynede kiosk. 

2 Guld, 7 Sølv og 2 Bronze blev det til, samt 

en masse flere gode resultater og gode 

oplevelser. 

Joshua Mingo, som tidligere på året deltog 

ved Junior Verdens Mesterskaberne i 

Bulgarien, blev en flot nr. 4 ved DM. 

Joshua har kun roet kaproning i godt et års 

tid, så hvis han vælger at fortsætte i rosporten, 

venter der helt sikkert mange flere gode 

oplevelser. 

August Coutant er U18-roer men stillede op i 

U19 klassen og kom i A-finalen med en 

sjetteplads. August har stadig sit sæson 

højdepunkt til gode, da han i den kommende 

uge skal til Baltic Cup i Trakai, Lithauen hvor 

August er klar i dobbelt sculler med en roer 

fra Ålborg. 

U19 – Mix Sølv til Sorø´s juniorer som i et af 

dagens sidste løb havde sat sig sammen i 

otter. 

Med kun en enkelt træning sammen forinden 

leverede de et flot ræs under styring af Malthe 

Lynæs. 

Valdemar Vilhelmsen, Emil Jelstrup, Signe 

Thorup, Maria Johansen, Mads Christensen, 

Jonas Lindegaard, Joshua Mingo og stroke 

August Coutant, gav den gas hele vejen til 

mål ved Skjolden. 

 

 

Baltic Cup 

Baltic Cup afholdt i Trakai Litauen 

3 hold sammen med træner Karsten Nielsen 

drog til Trakai for at prøve at ro mod andre 

nationer, deres første internationale regatta 

nogensinde, og hvem ved måske kommer der 

flere. De gjorde det super godt og fik virkelig 

at mærke at man ror stærkt derude. 

August Coutant sammen med Joakim Møller 

fra Ægir opnåede en syvende plads i A-

finalen.  

I JW2X opnåede Maria Johansen og Signe 

Thorup at vinde B-finalen. 



   

 

I JW2- tager Dina Poulsen og Liva Nielsen 

sølvmedalje. 

 

August Coutant og makker fra Ægir roklub 

TU Cup 2021 

DFfR’s svar på World Cup, her for de yngste 

roere, er Talent Udviklings Cup’en som 

afvikles gennem hele sæsonen. Sorø’s 

juniorer ligger i top, både på pige og drenge 

siden. 

Hattrick af Sorø´s drenge i Talent Udviklings 

Cupén, som er en turnering over hele 

sæsonen, svarende til de ældstes World Cup. 

Mejse Nielsen vinder U15 piger 

Guld til Valdemar Vilhelmsen, Sølv til Emil 

Jelstrup og Bronze til Jonas Lindegaard. 

Faktisk gik de første fire pladser til Sorø´s 

U17 drenge, da Mads Christensen tog fjerde 

pladsen. 

U17 drenge Valdemar nr. 1 Emil Jelstrup nr. 

2 Jonas Lindegaard  

U17 piger nr. 3 Maria Johansen og Signe 

Thorup deler tredje pladsen. 

 

U15 piger Mejse Nielsen nr. 1 

 

Sponsorater i 2021 

 

Rådighedspuljen 

DGI og DIF foreningspulje 

Andelen 

KH Consult 

 

 



   

 

Lidt statistik 

Junior top over 1000km.  

Elaine Bjørkman 2028                

Liva Nielsen   1147              

Mejse Nielsen 1816                          

Dina Poulsen  1666                

Emil Jelstrup  1594            

August Coutant 1582              

Signe Thorup 1394        

Valdemar Wilhelmsen 1284               

Jonas Lindegaard 1150               

Mads Christensen 1084 

                          

Voksne top over 1000km.  

Christian Mølvig 3496                                            

Bjarne Hjorth 1444               

Peter Carstens 1245                

Jeanette Jensen 1172               

Peter Lindblom 1134               

Bonnie Noer  1126 

I alt blev der i 2020 -21 roet 43.316 km. 

Medaljehøst i 2021 

Antal første pladser 91 

Antal anden pladser 69 

Antal tredje pladser 14 

 

Medlems antal 2021 

Medlemstallet for i år er lidt mindre end 

sidste år hvilket vi tillægger corona epedimi 

ca. 185. 

Årets pokaler 2021 

Vinterpokal: Michael Hvid 

Standerpokal: Ole Jørensen 

 Fødselsdagpokal: Mejse Nielsen  

Mejse Nielsen får Fødselsdags pokalen for 

flest 1. pladser i alt 26 stk. 

 

Klubmestre 2021 

Lene Pålsson, Maria Johansen, Emil Jelstrup, 

Rasmus Lind styrmand Karl Alminde 

 

Bestyrelsen i Sorø Roklub 2021 

Formand: Bjarne Hjorth.                 

Næstformand: Gerd Kuhn Iversen.                   

Kasserer: Lene Pålsson.                    

Kaproningschef: Ulla Kruger Hvid.           

Rochef: John Schwarz, Mette Kjær         

Materielforvalter: Ruth Köster       

Husforvalter: Eva Poulsen. 

Ungdomsrepræsentanter:                                       

Katrine Wagner Lærkesen Holm 

 

Fokusområder 

 

At fastholde, udvikle og udbygge vores 

ungdomsafdeling. 

At vores unge mennesker fortsat oplever gode 

perioder med god motion, der giver dem en 

motions-mæssig rytme, kaproere eller ikke 

kaproere, resten af livet. 

Vi lærer de unge, at for at en klub kan 

fortsætte optimering, er det et "must" at man 



   

 

må yde noget, for at det sociale og sportslige 

fungerer optimalt. 

At udbygge de tekniske hjælpemidler. 

Roklubben skal fortsat være et rart sted at 

komme, man skal føle tryghed, tillid, respekt 

og ærlighed. 

 

Tak til vores samarbejdspartnere 
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Vores naboklubber 

 

Tak til vores trænere 

Ulla Krüger Hvid 

Karsten Nielsen 

Katrine Wagner Lærkesen Holm  

ungdomsroerne 

Elsebeth Nielsen for at stå for vores 

hjemmeside.                                              

Klaus Hjorth for vinter gymnastik.  

Laila Hjorth for sit arbejde med rospinning 

Bodil Bækgaard, Karen Jessen og Jette Ziebel 

for deres indsats som rospinnings instruktører                                     

Ruth Köster, Ulla hvid for Tirsdags 

rospinnings holdet  

Morgenroerne for altid at være klar til hjælp.                                                                                                                                                    

Tak til alle forældre for hjælp ved de 

forskellige arrangementer                                     

Tak til alle for året der er gået                                                             

Den store støtte vi får, de mange 

tilkendegivelser 

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde. 

Jeg vil se frem til en ny spændende sæson, 

med mange gode og spændende oplevelser. 

En sæson hvor vi skal fejre at Sorø Roklub 

stadig lever og har det godt. 

 

Bjarne Hjorth 

 


