
Marstal Sejlklubs Roafdeling 

Årsberetning 2021
Det har været en meget god sæson med mange ture og en fantastisk sommer. Vores

64 medlemmer har roet 16.141,5 km på 437 ture. Resultatet er det 3.e bedste i de 

seneste 12 år.

Guld-årer er tildelt Anne Jæger Haase (1946,5 km) og Jeanette Arnold (1528 km). 

Sølv-åre til Katja Borch (1284,5 km). Bronze-årer til Christina Kjerulff (509,5) km, Ib 

Rasmussen (509,5 km), Marianne Stærke (675,0 km) og Christina Terkelsen (609,5 

km).

Åbent hus blev ikke afholdt lørdag den 17. april pga. corona-situationen, men 8+3 

nye roere er frigivet til roning efter instruktion af Anne og Erik og certificering af 

Lone Foght. Mange af de nye roere er unge kvinder, som virkelig har givet os alle en 

vitaminindsprøjtning og skabt glæde med deres entusiasme og positive indstilling til 

tilværelsen. Vi har nu 3 nye dygtige instruktører efter gennemført kursus hos DFfR. 

Anne, Christina K og Erik.  Et nyt tilbud til alle Marstalroere blev startet sidst i juni, 

som en fælles træningsaften, kaldet ”fart under båden”. Her bliver der trænet fart 

og man skal være indstillet på at få pulsen op og få sved på panden. 

Vi har i år været på en enkelt ro-langtur til Skarø. Det vil sige vejrforholdene 

påvirkede længden af turen, så det blev en tur til Birkholm og Hjortø og hjem igen. 

Yderligere 3 medlemmer har bestået langtursstyrmandskursus, Christina T, Linda og 

Jeanette. Styrmandsoversigten er opdateret og kan ses på MS hjemmeside.

I 2021 fik vi besøg af gæsteroere fra Faaborg Roklub og Gefion (m.fl.) samt Münster 

Rowing Club, Germany. 



Den første onsdag i august mødtes vi med Rudkøbing Roklub (RR) på Strynø, lige ved

den gamle mølle. I 2021 kunne vi bemande 3 stk. fire-årers fra Marstal, fyldt med 

kager og Ærø-øl og et pragtfuldt vejr med sæl-safari på hjemvejen.    

Vi mødtes med RR til en ”venskabsdyst” i kaproning i starten af september. I år 

foregik konkurrencen på hjemmebane i Marstal. Begge konkurrencer blev vundet af 

Marstal. Damerne vandt med god margin og herrerne lykkedes efter en urolig start 

at presse sig ind over målstregen, som de første. Efter kampen fik vi en dejlig 

frokost, inden Rudkøbing kunne tage Xpressen hjem igen. Men pokalerne blev hos 

os i Marstal.

Årets rævejagt blev gennemført den 25. september. Vi deltog med tre robåde, 

Busser, Succes og Mac.

Vi har heldigvis fået en båd forærende fra Annes venner i Svendborg Roklub. Katja, 

Jeanette og Anne tog færgen og hentede båden i september. Det er en glasfiberbåd,

døbt After Eight, en 2’er med styrmand, magen til Strynø. Klik er taget ud af drift og 

Krista (sculler) og Kværnen (gig) vil vi forære væk.      

Den første torsdag i hver måned plejer vi at holde Ro-klubaften. Corona restriktioner

har begrænset vores muligheder i år, men vi fik da holdt en velbesøgt grillaften i juli.

I november sørgede Anne, Marijanne, Erik og Birgitte for dejlig mad til 38 deltagere i

forbindelse med afslutning af ro-sæsonen og uddeling af årer.

Udenfor ro-sæsonen har vi fortsat nogle aktive medlemmer, der gennemgår vores 

ro-materiale og ro-lokaler og sørger for at istandsætte disse. Gennemgang og 

planlægning lavede vi i november, sammen med Anne og Katja. Holdet der arbejder 

med at vedligeholde, er Ib Rasmussen, Kim Montana, John Kristensen og jeg selv. Vi 

mødes to gange om ugen, knokler et par timer og herefter samles vi i vores 

”videncenter”. Jeanette har været en stor hjælp med at få Busser slebet og lakeret, 

når hendes arbejdet har givet mulighed for det.  Tak til alle for jeres bidrag!

Vi har fået 11 nye medlemmer i år.  Elisabeth (Lissen) Kromann, Helle Søndermark, 

Tina Weber, Bente Nielsen, Torill Grødem, Marianne Pearson, Bettina Buchwald, 

Anne Henriksen, Morten Kjerulff, Knud Borch og Ivo Freydag. Antal medlemmer i 

dag ligger tæt på de 60 og det er vi meget stolte og glade for.



Vi har igen etableret mulighed for vinterroning takket være Anne Jæger Haase, som 

har taget initiativ og kontaktet DFfR, forsikringsselskab og indkaldt til startmøde. Der

er gennemført 42 ro-turer i vintersæsonen på nuværende tidspunkt.

Til sidst vil jeg sige tak til de 15 medlemmer, der kunne komme og hjælpe i 

forbindelse med den afholdte arbejdsweekend og tak for et godt samarbejde med 

øvrige medlemmer af Marstal Sejlklubs bestyrelse.   

God ro-sæson til jer alle!


