Standerhejsning Fredericia Roklub 3. april 2016 kl. 11.00
Fredericia Roklub skifter næstformand, stod der i Fredericia Dagblad den 16.03.2016,
og det stemmer, vi har sagt farvel til Per Jørgensen og velkommen til Anette Conradsen på vor generalforsamling den 8. marts. Vi sagde tak til Per for hans store arbejde i
de 8 år, som det blev til i bestyrelsen, men jeg glemte at sige velkommen til Anette,
fordi hun sagde ja tak til at være en del af Fredericia Roklubs bestyrelse i de
kommende år. Vi i bestyrelsen ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med
dig, Anette.
Når dette nu er sagt, skal jeg byde velkommen til Bankdirektør Claus Nørgaard
Nielsen fra Nordea, Fredericia, fordi Du har afset tid til at komme forbi, og se hvad
det er, Du på Nordeas vegne har været med til at investere i. Dernæst velkommen til
vor Æresmedlem, Poul Bøttern, til alle I gode rokammerater og til I kære venner af
Fredericia Roklub.
Et godt 2015 har vi lagt bag os med mange minder om gode ture og oplevelser både
på det sportslige, på det sociale og på det kammeratlige område, hvilket er nogle af de
formål et medlemskab af Fredericia Roklub skal byde på. Så en stor tak til jer alle for
det.
2016 er begyndt godt. Aage Pedersen vandt det åbne Jyske ergometer mesterskab i 70
års klassen i Aarhus i januar og vort nye juniortalent Kaare Mortensen blev nr. 7 af
27 deltagere i junior DM i Gladsaxe i februar og vandt så lige juniorklassen ved de
Åbne Fynske mesterskaber i Middelfart. Ikke på vejen hjem, men i marts, en virkelig
god indsats af en hel ny roer. Et stort velment tillykke til dem begge. Må jeg her slå et
slag for, at flere af jeg medlemmer stiller op til nogle flere stævner, såvel på land som
til vands. Tidligere var Fredericia Roklub kendt for at tage til kaproninger rundt
omkring i landet ja sågar også i udlandet, både med outriggere og med inriggere, og
det hændte særdeles tit, at man vendte hjem med fine medaljer og stolthed. For jer
motionister med en lille kaproer i sig, er der de 5 langturskaproninger rundt om i
Danmark med strækninger på 10 og 25 km. Det kan være en interessant start,
hvorefter man kan gå over til de mere nationale og internationale. Der er et bredt
tilbud. Et mål for 2016 kunne være at stille op til Copenhagen Harbour Race i
oktober, hvor alle både er i spil. Undervejs er der den 1.-2. august WM-Master
Rowing på Bagsværd sø, hvor man regner med at ca. 3500 deltagere fra hele verden
vil troppe op og kæmpe om de mange titler. Her kan I, hvis I har tid og lyst også
deltage både som roere og som medhjælpere. Mit indtryk er, at vor veteran
dobbeltfirer vil være at finde, som aktive deltagere til dette store stævne. Det er nok
for sent nu, hvis en eller flere af jer kunne tænke sig at komme med til de Olympiske
sommerlege i Rio til august, da skulle træningen nok være sat i gang. Til gengæld kan
vi glæde os over at Dansk Forening for Rosport allerede har udtaget flere både og jeg
tror på at yderligere et par nok skal komme til. Roning plejer at være gode
medaljetagere. Spændende bliver det at se og høre, hvordan det går dem.
Et yderligere mål er, at vi godt må blive lidt flere her i klubben, så må jeg forsat bede
jer være gode ambassadører for klubben, og anbefale os til venner, familie og
omgangskreds. Jeg er af den bedste overbevisning, at vor klub har meget at byde på.
Se bare på vore dejlige forhold og udsigt vi har fra denne plet.
Det bliver ligeledes spændende, hvordan forholdene omkring vor klub vil blive.
Kommunen har lovet, at 2016 vil byde på en opretning af vor kystsikring, som er
skredet samt en asfaltering af vejen fra Klubhuset til den nye parkeringsplads, der vil

blive lavet mellem den bestående parkeringsplads og den første bastion på volden her
lige syd for os.
Klubbens aktivitetsplan er færdig og udsendt i går. Den byder på mange spændende
ting både for baglæns roerne og for kajakkerne, tro mig, yderligere vil komme til.
Hold derfor hele tiden øje med jeres pc'er samt til opslag i klubben, vi kan alle glæde
os til en ny spændende sæson. Inden I tager på vandet, husk redningsvesten, tag den
på og nyd turen langs med land, husk at kun en tåbe frygter ikke havet. I påsken var
der et uheld i Aalborg, der heldigvis gik godt, men vandet var koldt og uheldet var at
en af roerne fik et ildebefindende, der gjorde, at hun faldt overbord. De øvrige to ville
hale hende indenbords men båden kæntrede og alle tre lå pludselig i vandet. Til alt
held havde nogle personer fra land set uheldet, og beredskabet nåede hurtigt frem til
de nødstedte og fik dem reddet, men godt nedkølet. Tag jer i agt ved pladsskift, at I er
så tæt på land som muligt, og hvis det er i havnen, at der er en lejder i nærheden, så I
kan komme op den vej, hvis uheldet skulle ske.
Vi har holdt svømmeprøver i svømmehallen igen i år, det var ikke alle, der deltog,
men til jer alle, prøv for jeres egen skyld at svømme lidt rundt gerne med tøj på, for at
prøve hvordan det føles, hvis man lige pludselig ligger i vandet. Ved disse forsøg,
venligst tag svømmevestene eller de store røde gamle veste på, de der ikke selv
udløser sig. De sidste par år har vi været ude for nogen har kæntret, og de kan berette,
hvor forskelligt det er pludseligt at have en oppustet vest og tøj på og en båd der
ligger med bunden i vejret. Det er gået godt. Det var senere på året, hvor vandet var
varmere og under gode vejrforhold. Skulle I komme ud for det, hold hovedet koldt og
hjælp hinanden. Og skift altid så tæt på land som muligt.
Mange tak til I ca. 30 der kom forbi i går og gav en hånd med ved rengøring og
klargøring af klubhuset. Det er så dejligt, ar der er altid hjælpsomme hænder parat.
Det tyder jeg som et tegn på, at I kan lide vor sport og det sociale samvær, der er i
klubben, som giver et godt grundlag for et godt kammeratskabsbånd.
Ligeledes tyder jeg det derhen, at de 12 medlemmer, der i går med vore 4 ro
instruktører i spidsen, tog af sted til en uges ro ophold i Tolo i Grækenland, bygger på
det samme grundlag. .
Inden vi hejser standeren som tegn på en ny sæson, vil jeg give ordet til Claus fra
Nordea. …....
En stor tak til Nordea Fonden for det store pengebeløb, det er dejligt at modtage en
sådan gave, og jeg kan kun bekræfte, at maskinerne vil blive brugt flittigt af vore
medlemmer, ikke kun i den daglige træning men også til rospinning og til den
landsdækkende GP 8 turnering.
I år har vi bedt vor nye unge junior roer Kaare Mortensen om at hejse standeren.
Inden Kaare vil hejse standeren, skal jeg lige nævne at vor anden unge juniortalent
Amalie Kier ikke har været i konkurrencer i vinter, da hun i januar faldt på ski og
brækkede albuen, så hendes træning blev lidt udskudt, men hun har lige været på 14
dages træningslejr i Frankrig, og hendes sæson ser meget lovende ud for 2016, så
held og lykke til hende. Nu må du hejse standeren.
Tak til Kaare, og inden vi indbyder til en drink og lidt at spise i klubhuset , skal vi
råbe et Fredericia Roklub hurra for den nye sæson og for Fredericia Roklub.

