
Rosæsonen 2019 i Københavns Roklub 
 

Roede km per 26. oktober 2019 
 
264 af KR’s medlemmer har været på vandet og roet i alt 121.388 km eller  
459,803 km per KR roer. Det resulterede i et årsresultat som nr. ? i ? Division i DFfR’s 
Motionsturnering - eller nr. ? ud af ? deltagende roklubber. 
 
Lisbeth Villemoes Sørensen blev topscorer med imponerende 2.594 km i sæson 2019. 
Lisbeth blev en flot nr. ? i Superligaen i DFfR’s motionsturnering. 
 
Der er blev roet rigtig mange kilometre i oktober måned på trods af regn og blæst, fordi 
mange gerne ville overskride de magiske grænser på 1000 km og 1500 km, der udløser 
henholdsvis en sølv- eller guldåre. I 2019 var der 8 roere der fik en guldåre  – mens 15 
roere fik en sølvåre. Vi fik også samlet kilometertallene fra alle ungdomsroerne, hvoraf 
mange havde roet adskillige tusinde km i forbindelse med træning til regattaer i ind- og 
udland. Heldigvis har vi fået en meget stærk ungdomsafdeling der klarer sig flot på 
kaproningsbanerne. 
 
Lørdag den 12. oktober blev der gennemført Copenhagen Harbour Race arrangeret af KR. 
Det var en regatta med mere end 400 deltagere og 300 til fest om aftenen. Lars Hvedstrup 
Jensen og Betina Holck var tovholdere på det store arrangement godt hjulpet af mange 
KR’ere. Det er en god lejlighed til at reklamere for vores sport, så københavnerne kan se 
hvor dejligt der er i en robåd.  
 
Ved standerstrygningen lørdag den 27. oktober takkede Niels Holmquist for en god 
rosæson. Som traditionen byder blev standeren strøget af husforvalter Michael Windtberg 
og æresmedlem Ole Andersen og pokaler og års- og ærestegn blev uddelt. Således var det 
bemærkelsesværdigt at mor og datter Lisbeth og Louise Borgholt fik henholdsvis et 40 års 
og et 25 års årstegn. Desuden skal det  særligt fremhæves at Yvonne Bjerregaard fik såvel 
KR’s  ærespokal ”Fiduspokalen” som KR’s ærestegn for sit store arbejde for Københavns 
Roklub. Yvonne har været medlem af KR siden 1975, hun var den anden kvinde der blev 
medlem af KR, da man efter flere års forsøg endelig opnåede flertal for kvindeligt 
medlemskab på generalforsamlingen.  
 
Flere af ungdomsroerne fik også hædersbevisninger, heri blandt fire af vores dygtige 
juniorer: Villads, Viggo O., Josefine og Asbjørn som alle går i 9. Klasse på Tove Ditlevsens 
Skole og som var hjælpetrænere for deres yngre skolekammerater ved efterårets 
skoleroning. 
 
Ved den dejlige middag, som Thorsten og hans køkkenteam stod for, var vi 120 til stede og 
det var en særlig glæde at ungdomsafdelingen var repræsenteret med ca. 25. Det var 
således en broget skare af foreningens medlemmer i alle aldre der sagde farvel til 
sommersæson 2019. Vi glæder os til næste sæson.  
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