
Standerhejsningstale 24-03-18   
 

 

Her først på ugen, da jeg for alvor begyndte at tænke over,at standerhejsning og den ny ro-sæson 

stod for døren, mærkede man for alvor solens varme. 

Ja, allerede sidste søndag, hvor solen skinnede, og vinden blæste isen væk fra vores kyst, var der 5 

kajakker fra vores klub på vandet,og der blev roet alt 51 km. 

Siden har vejret ikke været med os, og foreløbigt ser det ud til, at vi skal nogle dage forbi påske-

weekenden før end vi igen kan komme på vandet.  

Alligevel har vi været så opstemte over udsigten til snart at komme i gang med sæsonen, at vi alle-

rede nu har hængt den restaurerede og nymalede bov op – dels for at pynte op til dagens festlige 

lejlighed – men også for at I fra første dag,det igen bliver muligt at ”komme på vandet”, kan have et 

sted at lægge tasker, vandflasker, mm.,mensI gør bådene i stand før og efter brug. 

 

Der har ellers igen i vinter været travlhed i klubhuset. 

- Jan Sørensen har sikret, at inriggerbådene er blevet kontrolleret for skader, og 18 af klub-

bens mest flittige roere blev udskrevet til at hjælpe med at vedligeholde dem. Alfa, Sigma 

og Psier blevet blev repareret og Psi blev lakeret udvendigt for første gang i sit liv. 

- Rob og Klaus har udvidet stativet til opbevaring af kajakker med yderligere 12 pladser, så vi 

nu igen kan tilbyde en plads til dem, der gerne vil have deres kajak opbevaret i klubhuset. 

- Joe har slebet og malet førnævnte bov. 

- Undertegnede har - igen med hjælp fra Jan Sørensen – fået installeret og programmeret nye 

termostatventiler, som især næste vinter kan nå at hjælpe med at spare på varmeregningen. 

Men med de senere ugers vejr, kan der åbenbart spares på varmen allerede her i foråret. 

Det er jo også godt med den travlhed, der har været på romaskinerne og motionscyklerne i klubhu-

set, så mange har holdt sig i form og er godt ”klædt på” til at trække til i årene på vandet.  

Jeg kommer til at tænke på en anden gevinst som, Storm P. har påpeget: 

”Motion er vigtig, hvis man vil bevare appetitten”.  

Det er jo ikke mindst relevant for dem, der deltager i vores standerhejsningsmiddagi aften, hvor vi 

skal nyde en god buffet. 

 

Af nyhederne i den forløbne uge forstår jeg i øvrigt, at vores Sundhedsminister EllenTrane Nørby, 

lægger vægt på - og vil støtte - borgernes mulighed for at dyrke sund motion. Det lever vores aktivi-

tet så fulde op til, samtidigt med at vi får gode oplevelser i naturen og et godt kammeratskab. Lad os 

håbe at nævnte støtte kan medvirke til, at vi også fremover kan få hjælp til vores klub, som vi fort-

sat ønsker at kunne vedligeholde og forny. 

Men i første omgang – Lad os få en god ro- og kajaksæson 2018 med mange ture i vores lokale ro-

farvand, med oplæring af de nye baglænsroere og kajakroere, med Seniorroning og kaffebord, med 

gode udflugter til fremmed farvand, med kajak-udflugter i samarbejde med DGI og med onsdags-

grill og hygge. En tak til de mange, der bidrager til, at alle disse aktiviteter kan gennemføres. 

 

Mariann, vil du være så venlig, at sikre, at vores stander igen i år bliver rejst på den rigtige måde 

som start-signalet til en god ro-sæson. 

 

Hurra for Birkerød Ro- og Kajakklub 


