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På vej mod en bådstrategi  
Siden sommeren 2021 har bestyrelsen arbejdet med en bådstrategi. Strategien tager udgangspunkt i 
klubbens klare profil som motionsroning for voksne. Ved årsskiftet 2021/22 havde vi stort set lige 
mange baglænsroere som kajakroere som medlemmer. 

I første omgang fokuserer strategien på både til baglænsroning, der har de største udfordringer med 
ældre både, mens vi på kajaksiden har en opdateret flåde på 20 havkajakker det er fra 0-10 år gamle. 
Bestyrelsen vil inden for de økonomiske og pladsmæssige rammer løbende vurdere i hvilket omfang 
udskiftning eller køb af nye havkajakker er nødvendig for at opretholde et tilstrækkelig tilbud om 
brug af klubbens kajakker. Ligeledes vil det løbende blive overvejet, om størrelse og type af kajakker 
afspejler medlemmernes ønsker og brug af kajakkerne". 

 

Status for både til baglænsroning 
Kort beskrevet er situationen i begyndelsen af 2022, at vi har: 

 En aldrende flåde på 8 inriggere med en gennemsnitsalder et stykke over 50 år. Den ældste 
71 år! 2 er blevet repareret for råd sidste år.  

 Begyndende tvivl om hvor længe vi kan holde dem inriggerne kørende 
o Stor vedligeholdelsesbyrde – hvor længe er der nogen der kan og vil? 
o Kun 2 større bådebyggerier tilbage i Danmark, øvrige er aldrende 

enkeltmandsvirksomheder 
o Sværere og sværere at få reservedele 

 
 En flåde på 9 scullere med en gennemsnitsalder på ca. 30 år, der i en længere årrække kun 

har været anvendt af ganske få medlemmer. 
 

 2 coastalbåde, der efter en langsom start nu er ganske hyppigt anvendt.  

I alt 19 både til baglænsroning. 

I de sidste par år, har der flere gange været forslag fremme om anskaffelse af båd/både til 
baglænsroning med 2 årer, men klubben har imidlertid stået uden en klar strategi for hvordan flåden 
af både skal udvikle sig over årene.  

 

Mål og rammer for en bådstrategi 
Målet med bådstrategien er, at klubben - over tid - har en attraktiv flåde der matcher 
medlemmernes behov og ønsker og tiltrækker nye medlemmer. Flåden skal desuden være med til at 
give klubben en klar profil i forhold til de 2 andre roklubben ved Furesøen. 

Strategien skal pege på hvilke bådtyper klubben skal råde over og den skal sikre en plan for og midler 
til at vedligeholde og udskifte flåden løbende.  

Udgangspunkt er den flåde og de fysiske rammer som klubben råder over. 
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Udfordringer og begrænsninger 
Når vi kikker fremad og tænker i afløsere for både inriggere og scullere, er der en række 
begrænsninger vi må forholde os til. 2 meget væsentlige begrænsning er:  

1. Plads i bådhallen 
a. Bådhallen er allerede fyldt op. Så for hver ny båd vi vil have ind, skal en (eller flere) 

eksisterende båd(e) ud. 
2. Økonomi – hvordan skaffer vi pengene? 

a. Genanskaffelsesværdien for de 8 inriggere er 1-1,5Mkr, mens den for scullere og 
coastalbåde er omkring 1Mkr. De penge rejser vi ikke i morgen. Vi må derfor arbejde 
med en langsigtet horisont 

Hvilke bådtyper er i spil? 
Der er behov for at skifte de ældste inriggere med nye inriggere med glas- og/eller kulfiber skrog for 

at nedbringe vedligeholdelsesbyrden.  Udskifter vi 
en inrigger hvert 3.die år, vil det tage 20 år at 
udskifte alle 8! Det rejser spørgsmålet: hvor mange 
inriggere har vi brug for om 20 år?  

Samtidig vil vi gerne fremme baglænsroning med 2 
årer pr. roer. Her melder coastal-bådtypen sig som interessant. Men som vi allerede ved fra de 2 
både vi har, så fylder riggen en del i bredden, og når vi klapper den sammen, fylder den i højden. 
Begge dele har vi udfordringer med.  En stor coastal – 
en 4’er med styrmand – er op til 11,5 m lang og 1,3 m 
bred, (med riggen foldet ind) og den vejer 150kg. Den 
kan derfor kun stå midt på gulvet. Det vil være svært 
at snige en anden båd ind ved siden af. Til 
sammenligning er en 4’er inrigger, 1,1m bred og ca. 
10,5m lang og vejer 100-110kg. 

Vi er derfor blevet opmærksom på en hybrid bådtype, 
der er smallere end coastal bådene, men væsentlige 
bredere end scullere og gig-både. Den har mange af de samme egenskaber i forhold til stabilitet og 
sikkerhed som coastalbåden. Bådtypen hedder LiteBoat, og er specielt udviklet til klubbrug. Denne 
bådtype kan være på vores bådreoler, da riggen let nemt kan klikkes af, og faktisk kan den rigges 
både til at ro med 1 og 2 årer pr roer. 
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Men hvordan påvirker det, at den er smallere, stabilitetet? Vi ved det ikke. Vil vi rent faktisk ro i den 
ny bådtype? 

Der har været talt en del om den succes Køge Roklub har haft med satsning på coastal-både. Det er 
en stor inspiration for mange andre roklubber, men vi har også set at Helsingør Roklub sætte deres 
coastal 4’er med styrmand til salg, fordi den ikke bliver brugt. 

 

Afprøvning er næste skridt 
Bestyrelsen vil derfor søge at låne/leje både så vi kan afprøve dem på vort hjemlige farvand i den 
kommende sæson. 

Vi håber, at rigtig mange af baglænsroerne vil deltage i testen af de nye bådtyper så vi kan vælge de 
rigtige både for klubben.  

Parallelt hermed, vil vi besøge flere bådebyggere, for at finde den rigtige leverandør af vores nye 
inriggere. 

Planen er, at vi i løbet af de første måneder af sommersæsonen når så langt i beslutningsprocessen, 
at vi kan bestille en ny inrigger og en ny båd til baglænsroning med 2 årer. 


