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Nyhedsbrevet Thorsminde Coastal Roklub  

nr. 1 den 9.7.2016 

 

Sommeren går sin positive gang, det samme er gældende for aktiviteten i  

Thorsminde Coastal Roklub! 

 

Der er fast klubaften hver tirsdag kl. 18:00, hvor der er mulighed for en rotur på vandet, træning i 

et roergometer eller blot en god klubsnak mellem medlemmer, hvis vind og vejr bare ikke er til 

”noget som helst”! 

 

Der er mulighed for at komme på en sms-liste, så du modtager en sms hvis og når der forsøges en 

rotur, udenfor almindelig klubaften. Kontakt rochef Gitte, og kom på sms-listen. 

 

Rosæsonen 2016 har indtil nu været rigtig positiv for roklubben. 

Roklubben fik i vinteren 2015/2016 uddannet 4 medlemmer. Således at 2 medlemmer er fuldt ud 

uddannet som instruktører (Modul A og B) og 2 medlemmer har gennemført Modul A.  

Roklubben prioriterer uddannelse af medlemmer meget højt, så med flere og rigtig gode instruktør 

ressourcer i roklubben sikrer vi, at nye medlemmer i klubben også får den rigtige instruktion, som 

helt klart er medvirkende til at nye medlemmer får en rigtig god oplevelse med og omkring rosport. 

 

Som det ser ud på nuværende, er 3-4 nye, primært lokale klubmedlemmer fra sæsonen 2016 i gang 

med roinstruktion. 

 

Udover roaktiviteten i roklubben, har foreningen indtil nu været aktiv i forbindelse med flere   

forskellige arrangementer i og omkring Thorsminde. 

Roklubben var repræsenteret ved Forårsmessen i Ulfborg i april måned, hvor mange messegæster 

prøvede roning i de opstillede roergometre, og der blev afviklet rokonkurrencer for firmahold. 

 

Et par medlemmer fra Thorsminde Coastal Roklub stod i spidsen for organisering af forårets  

loppemarked i Thorsmindehallen, ligesom roklubben stod for salg af kaffe og kage i forbindelse med 

årets ”Fiskens Dag” på Vesthavnen i Thorsminde i starten af sommeren.  

 

Roklubben var i samarbejde med GEPARD Adventure Race med til at arrangere og gennemføre en 

rigtig positiv dag den 5. juni ved og omkring Havet og Fjordens Hus og roklubben.  

GEPARD gennemførte et adventure race i og omkring Thorsminde, og roklubben havde Åbent Hus, 

med rigtig mange besøgende og rigtig mange gæster var en tur på vandet, og prøvede rosport i 

praksis. 

 

 



Alle arrangementer rigtig positive, dels af økonomiske årsager, idet roklubben har tjent nogle gode 

penge til klubkassen, og dels bevirker indsatsen, at den stadig nye roklub bliver synlig i lokalområdet, 

som bl.a. skal være medvirkende til at roklubben får flere nye medlemmer. 

 

Sluttelig har Havet og Fjordens Hus/Thorsminde Coastal Roklub endnu engang været vært for et af 

Dansk Forening for Rosports coastal kurser.  

Én weekend i juni måned blev der øvet coastalroning i Vesterhavet ud for Thorsminde. 

 

 

Foreningen afviklede en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 21. juni. 

 

Årsagen til denne ekstraordinære generalforsamling var, at der skulle foretages et par nyvalg og et 

par om rokeringer i bestyrelsen, således at bestyrelsen igen kunne bliver arbejdsdygtig. 

 

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling er at finde på klubbens hjemmeside 

www.thorsminderoning.dk / Medlemssiden, og samtidig vedlagt dette nyhedsbrev. 

 

Hermed tak til Martin og Kate for indsatsen i den hidtidige bestyrelse og samtidig velkommen til  

både Camilla og Kurt i den nye bestyrelse. 

 

 

Information og kommunikation i og om roklubben. 

 

Som tidligere skrevet, har rochef Gitte oprettet en sms-liste for medlemmer, der ønsker at blive  

kontaktet, hvis og når der forsøges at blive arrangerer rotur ud fra klubben. 

 

Roklubbens hjemmeside www.thorsminderoning.dk er klubbens officielle ”ansigt” udadtil og samtidig 

platform for intern information og kommunikation i klubben. 

Hjemmesiden er under fortsat etablering og udbygning. 

 

På hjemmesiden findes ”Medlemssiden”. Der kræves log ind til denne del af hjemmesiden, idet der 

under denne del af siden, lægges informationer, som alene er målrettet information til klubbens  

medlemmer. 

Oplysninger om log ind / brugernavn og kode oplyses direkte til roklubbens medlemmer i mailen, der 

bringer dette nyhedsbrev ud. 

 

Under ”Medlemssiden” finder I bl.a. klubbens medlemsliste, aktuelt opdateret 7.7.2016. 

 

Roklubben har yderligere en offentlig gruppe og en side på Facebook. Facebook benyttes som redskab 

til information og kommunikation parallelt med roklubbens hjemmeside. Dog er sigtet med brug af 

Facebook, at reklamere for og omkring roklubben i et større og bredere forum.  

Hvis du benytter Facebook, så søg blot på Thorsminde Coastal Roklub – og klubbens 2 profiler viser 

sig på listen! 

 

Som medlemmer af Thorsminde Coastal Roklub, er I yderst velkomne til at benytte klubbens  

offentlige gruppe og side til opslag og kommentarer relateret til Thorsminde Coastal Roklub og  

rosport i bred forstand. 

http://www.thorsminderoning.dk
http://www.thorsminderoning.dk


Har I informationer, artikler eller andet, som I som medlemmer ønsker lagt på klubbens  

hjemmeside, - så mail dette til mig n.c.iversen(a)stofanet.dk  

 

I finder yderligere informationer om rosport på www.roning.dk  Denne side er Dansk Forening for 

Rosports officielle hjemmeside. 

På Facebook finder I ligeledes en offentlig gruppe, søg på ”Coastalroning i Danmark og i Norden” - 

en gruppe der også beskæftiger sig med PR og information om coastalroning. 

 

 

Thorsminde Coastal Roklub søger fonde for støtte til klubbens opbygning og udvikling. 

 

Bestyrelsen har siden efteråret 2015 arbejdet på ansøgninger til diverse fonde for støtte til klubbens 

op- og udvikling. Klubben er ny, - startet ved ordinær generalforsamling 2. maj 2015, så roklubben 

mangler mange ting til den daglige drift. 

 

Vestforsyning: bevilget kr. 5000 som tilskud til en ny coastal 2x – udbetales når der foreligger do-

kumentation for restfinansiering 

 

TrygFonden: bevilget kr. 40.000 + 10 redningsveste, der udbetales med dokumentation for indkøb 

til ansøgte projekt . Ansøgningen gik på anskaffelser til sikring af sikkerhed til søs og bestyrelsen 

arbejder i øjeblikket på at foretage konkret prioritering, således at indkøb kan ske. 

Rieck-Andersens Familiefond: ingen svar endnu = behandles. 

C. og AP. Botveds Fond: bevilget kr. 5000 - pengene overføres til roklubbens konto. 

Martha og Niels Nielsens Mindefond: vil behandle ansøgning i oktober måned, hvorefter  
roklubben hører fra fonden igen. 

Krista og Viggo Petersens Fond: ingen svar endnu = behandles. 

Nordea Fondens lokalpulje for Vestjylland: der kan gå op til 6 måneder, før klubben modtager 
svar og udbetaling af en eventuel uddeling.  

 
Thorsminde Coastal Roklub takker for de tilskud og bevillinger, der er modtaget og håber på positiv 
behandling af de resterende ansøgninger, der stadig ligger til behandling ved respektive fonde. 
 
Ansøgningerne, der blev sendt fra roklubben i starten af maj måned 2016, bygger alle på tilskud til 
anskaffelse af en coastal 2x til roklubben! 
 
 
Thorsminde Coastal Roklub har lånt en demobåd fra Eurow. 
 
Eurow - Dansk Forening for Rosports firma, der bl.a. forhandler coastalbåde, har valgt at lægge en 
singlesculler model X19 i Thorsminde Coastal Roklub. Båden ankommer til klubben sidst i uge 29 og 
vil foreløbig ligger i Thorsminde indtil omkring 1. september 2016.  
 
 
Thorsminde Vandsport Event - ÅBENT HUS i Thorsminde Coastal Roklub. 
 

Thorsminde Coastal Roklub og DFfR Coastal Rowing Center - Havet og Fjordens Hus -  
holder ÅBENT HUS alle dage i perioden lørdag d. 23. juli til og med fredag d. 29. juli. 
Dagligt kl. 10.00 - ca. 17.00, dog tirsdag og torsdag kl. 10.00 – ca. 20.00 
 

Gæster, turister og andre interesserede kan afprøve rosportens muligheder - både på land og på 
vand. 
 
Roere fra ind- og udland, opfordres til at besøge Thorsminde og deltage i ÅBENT HUS  
arrangementet. 

http://www.roning.dk


Kom frisk og besøg klubben og centret. Der er medlemmer til stede, til en snak om coastal roning, 
roklubben, medlemskab, rosport og, hvis vejrguderne er med os, vil der være mulighed for en prøve-
tur i vores  forskellige bådtyper på Nissum Fjord sammen med en instruktør fra klubben.  
 
Roere udefra kan ro egne ture i området blot rettigheder fra egen roklub dokumenteres. 
 
Vandsport eventuge i Thorsminde er også: 
Aktiviteter for børn og voksne på land og vand gennem hele ugen.  Der er krabbe fiskekonkurrence, 
der bygges tømmerflåder og der dystes i en kapsejlads. Børnene skal finde sørøverens skat!  
 
Vandsport event tager udgangspunkt i Nissum Fjords lavvande, hvor du f.eks. kan prøve Stand Up-
surfing, sejle kano og kajak eller surfe med en fastgjort skærm. Der vil være konkurrencer på vandet 
og professionelle kitesurfere laver opvisninger.  
Thorsminde Redningsstation viser rednings aktivitet. 
 
 
 
 
 
 

 

Vandsport event gennemføres i et samarbejde mellem Thorsminde Camping,  
Dansk Forening for Rosport, Thorsminde Coastal Roklub og Havet og Fjordens Hus. 
 

 
Bestyrelsen for Thorsminde Coastal Roklub håber selvfølgelig på mange gæster i klubben i løbet af 
denne eventuge. 

 
Bestyrelsen vil hermed opfordre alle klubbens medlemmer til at være med til at udbrede viden om 
eventen. Del meget gerne opslag på Facebook, sæt opslag op der, hvor du og mange andre færdes 
osv. 
 
Ligeledes håber bestyrelsen, at mange medlemmer vælger at lægge en tur forbi roklubben - gerne 
flere gange i løbet af ugen for at være medvirkende til, at tage imod roklubbens gæster. 
 
Specielt opfordres klubbens ”distancemedlemmer” til at besøge Thorsminde i eventugen. I denne uge 
er der mulighed for at møde andre klubmedlemmer, få mulighed for coastalroning og i det hele taget 
opleve Thorsminde, når Thorsminde er bedst… 

 
Klubbens medlemmer bedes være opmærksom på, at der i eventugen er 2 klubaftener. Dette er både 
tirsdag den 26. og torsdag den 28. juli kl. 18:00 til ca. 20:00 
 

Medlemmer, der allerede på nuværende ved, at de vil ”give en aktiv hånd” i løbet af ugen, hvor  

roklubben har ÅBENT HUS, bedes kontakte Gitte eller undertegnede, så vi kan begynde at  

lægge en plan for ”medlemsdækning” ved roklubbens ÅBENT HUS arrangement. 

 

Sammen med udsendelse af dette Nyhedsbrev udsendes PDF-fil med opslag for roklubbens  

ÅBENT HUS i perioden den 23. til 29. juli - opslag lige til at printe.  

På Facebook Thorsminde Coastal Roklub ligger et opslag i billedformat - også lige til at dele…! 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

og med ønsket om en rigtig god og aktiv sommer for alle i Thorsminde Coastal Roklub. 

 

 

Niels Iversen 

Formand  

 

Thorsminde Coastal Roklub 


