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Om sæsonen 2020
Statistik
Top 10:
Placering
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Navn
Antal ture Km
Magnus Sibbersen
36 5.481
Tjark-Finn Paterson
34 4.026
Oliver M. Ø. Kok
3 3.627
Victor Nygaard Nagel Jørgensen
6 3.312
Bo Sørensen
165 3.001
Per Spejder Larsen
20 2.924
Maximilian Paterson
16 2.567
Johanna Åkerman Nielsen
173 2.266
Leon Leth Steensen
142 2.265
Ejvind Rosenberg
96 2.246

Roede kilometer pr. måned:

Indtil august ligner det de tidligere år – men så stikker det helt af efterfølgende. Forklaringen er til
dels, at nogle af vores roere ror andetsteds, og de har først har skrevet disse kilometer ind i
rokortsystemet sidst på sæsonen.

Sammenlignet med tidligere år:

80.158 kilometer i alt!
Jeg kan ikke mindes, at vi tidligere har været oppe på så højt et tal: Det er – som nævnt på
FaceBook - mere end jorden rundt 2 gange! (Vi indførte elektronisk rokortsystem i 2008, og her er
ikke registreret højere kilometertal. Før 2008 havde vi papirsystem, så der er det mere usikkert. Jeg
blev medlem i 1968, og erindrer ikke et højere tal)
Konklusionen er, at I har været rigtigt meget på vandet i år, på trods af de udfordringer, der har
været mht. Covid-19. Det er godt gået!

Covid-19
D. 12. marts 2020 måtte vi lukke for alle klubhuset i 14 dage, efter påbud fra regering og
sundhedsmyndigheder. Det betød begrænsninger for hvor mange der måtte ro sammen samt
afstandskrav. Al omklædning måtte foretages hjemmefra eller udendørs.
Medlemsmødet i april måtte aflyses, men der blev udarbejdet skriftligt materiale, som kan ses på
hjemmesiden under Arkivet (Nederst til højre)
I maj blev der åbnet op for, at toiletterne måtte benyttes – men ingen bad og omklædning eller
indendørs træning.
Først d. 22/6 blev klubben åbnet med disse restriktioner:
Husk at vaske og spritte hænder inden du går i klubhuset. Bo har organiseret rengøringsplan,
men vi har fortsat brug for god håndhygiejne og afspritning fra de beholdere, som Bo har sat op.
Det er ”no go” at møde i klubben, hvis du har covid-symptomer. Ligeledes skal du overholde
hosteetikette.

Reglerne har ændret sig løbende i den tid, Corona har været i Danmark – indendørs træning har
været lukket i en længere tid bortset fra eliten, men lige nu ser det ud til, at vi igen kan benytte
klubhus, omklædning og indendørs træning – med afstand og coronapas. Der kommer nye regler d.
22 maj – og alt kan se anderledes ud, hvis smittetrykket pludselig stiger.
Reglerne bliver løbende justeret i forhold til myndighedernes udmelding, og sendes ud til jer på
mail og skrives på FaceBook
Klubben blev dog lukket igen d. 9. december.
En forudsætning lige nu for at vi kan benytte klubhuset er, at vi får etableret daglig
rengøring. Det er en fælles opgave, så vi må tage vores tørn hver især. Det skal ikke være de
samme personer, der ”hænger på den” .
Husk:
Hvis den daglige rengøring ikke kan arrangeres, kan klubhuset p.t. ikke benyttes.

Klubliv
Mandagstræning
Ole Torp har påtaget sig at træne de medlemmer, der har lyst, om mandagen. Det har været en
kæmpe succes, og har været med til at højne ro-færdigheder, skabe sammenhold og fastholde nye
medlemmer. Ole har en stor erfaring og viden om kajaktræning samt om roning på topplan, så vi er
heldige at hen er medlem hos os, og vælger at bruge så meget tid til glæde for klubbens medlemmer.
Tak til Ole for hans engagement.

B&U
Mere herom på GF. Tak til instruktørerne. Henning og Jan har igen udført et fremragende stykke
arbejde for klubben og de unge, der er med.

Vokseninstruktion
Måtte vi aflyse pga. Corona. Forhåbentlig kan vi gennemføre instruktionen næste år.

Handikapløb
Gennemført på trods af Corona, men præmieoverrækkelse udskudt. Tak til tidtagerne – oftest Inge
men med forskellige vikarer undervejs.

Om klubhuset mm.
Varmt vand
Det er beklageligt, at vi i var uden varm vand i bad så længe som vi var. Det sker forhåbentlig aldrig
igen. Det er ikke fordi bestyrelsen har negligeret problemet, eller der ikke har været håndværkere
på, men samspillet mellem solvarme på taget og varmt brugsvand har givet udfordringer, som først

sent blev løst. Men medlemmernes kritik har været berettiget: Det tog for lang tid. Tak Bo for at du
holdt ud i denne proces, trods megen modvind.

Nyt køkken
Det blev besluttet at gå i gang efteråret 2020. Det gamle køkken var udslidt, og trængte til
udskiftning. Det er selvfølgelig en udskrivning, men vores håb er, at vi kan have det i mange år
frem – for vi passer jo godt på vores ting! Tak til alle der er med i denne proces, specielt til Bo,
Søren, Erik O. Inge og Keld B. for at gå ind i arbejdet.

Lyddæmpning
Endnu et projekt der er løbet af stablen efterår 2020. Det lave loft har givet udfordringer både ved
træning og når vi har skulle benyttet lokalet til fester, så håbet er, at det bliver mere udholdeligt nu.
Tak til Frank W. for det udførte arbejde med at sætte panelerne op, og tak til Mikkel og Jacob for
montage af lamper – endnu et eksempel på medlemmernes vilje og evne til at udføre
arbejdsopgaverne selv.

Videoovervågning
Der er opsat videokameraer op i træningslokale og entre. Målet er, at der optages løbende, og
optagelserne bevares en måned som reglerne foreskriver. Ved indbrud el. lign. vil to personer
(mindst et bestyrelsesmedlem) gennemgå optagelserne. Tak til Jacob og Mikkel for arbejdet med at
montere systemet.

Udendørs Bord og Bænke
Tiltrængt renovering foretaget. Når Corona har sluppet sig tag, får vi fuld glæde af det. Tak til
Henrik P. for at løse opgaven.

Bådreparation
Det er desværre sådan, at der er en hel del slid på materiellet i løbet af en sæson. En rigtig ærgerlig
skade opstår fordi man får enten spidsen eller bagenden af båden i asfalten el. lign. Prøv
fremadrettet at være mere omhyggelig når båden bæres, og kan man ikke transportere båden selv –
så vær 2 om at bære i stedet. Leon og Ejvind udfører et stort arbejde med at vedligeholde klubbens
både – tak til jer.
Det er altid farligt at fremhæve nogle personer for udført arbejde – for andre er sandsynligvis blevet
glemt. Så en generel tak til alle jer, der bidrager med en hånd til vores fælles bedste, og er I glemt,
er det ikke en bevidst handling.

Sponsorer
Vi har modtaget en del fra ansøgninger og sponsorer:
•

Nordea Fonden har givet tilskud på 20.000 til gummigulv i træningslokalet

•

Hvidovre Kommune har ydet 51.000 fra Sponsorpuljen samt 110.000 kr fra Elitepuljen

•

Ole Torp og Peter Vennick har sponsoreret en K2 kap Nelo K7, samt tøj til elitehold +
trænere. (Sidste år sponsorerede Peter en K1 Viper 46 og Ole og Peter K1 kap Nelo 7

Tak til alle sponsorerne.

Afslutning
Hvad vil sæson 2020 så blive husket for? I høj grad for de udfordringer, som Corona har givet –
men også, at det har været en sæson, hvor der har været roet meget – og hvor der generelt har været
en rigtig god stemning i klubben. (I er gode og rare at være sammen med.) Men også et år, hvor I /
vi (igen) har udført arbejde for at vedligeholde klubben. Lyddæmpning – Nyt køkken etc.
Det er på sin plads afslutningsvis at takke bestyrelsen for deres store indsats de yder, for at skabe
rammerne for, at I / vi alle har en velfungerende klub. Det er et stor og til tider utaknemmeligt
arbejde, som kræver en stor arbejdsindsats, gå-på-mod og vilje til fortsætte trods de udfordringer,
der dukker op undervejs.
Jeg bebudede for 2 år siden, da jeg stillede op som formand, at det kun ville være for en 2-årig
periode. De ting, jeg den gang nævnte jeg gerne ville have skulle ske i perioden, er stort set
gennemført. Dog ikke elektronisk nøglesystem, da det er en forholdsvis stor udskrivning, og vi
vidste, at vi fik brug for pengene til de andre projekter.
Med håbet om at HvK stadig – og altid – vil være en god klub at være medlem af.
Chris Lander.

