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Kære medlemmer i Thorsminde Coastal Roklub (TCR).  

 

 

TCR Nyhedsbrevet 29.12.2020 

 

Her på slutningen af 2020 lidt nyt fra TCR… 

- Sæsonen 2020 er, og har været meget anderledes end ellers og planlagt! 

Corona pandemien har desværre lagt en stor dæmper på mange aktiviteter, men trods dette, har vi 

i TCR klaret udfordringerne godt, således, at der har været og fortsat er godt gang i roklubben! 

Medlemstallet i roklubben er fortsat stabilt, vi er i alt 26 medlemmer, altså en positiv udvikling trods 

en sæson med negative corona påvirkninger nærmest overalt! 

 

- I sidste Nyhedsbrev berettede jeg om kommende aktiviteter i klubben, f.eks. DFfR LD-SPP 

kaproningen på Nissum Fjord / Thorsminde Regattaen 2020 den 25.7.20. 

11 hold i coastalbåde stillede til start ved regattaen, 2 stk. C1x, 6 stk. C2x og 3 stk. C4x+ 

- Der var herudover afmeldinger fra 2 coastal hold og 1 stk. 2 åres inrigger. 

 

Thorsminde Coastal Roklub har skrevet sig ind i historiebogen... 

Thorsminde Regattaen blev gennemført for første gang, og der er ingen tvivl, - Thorsminde 

Regattaen tages op igen i 2021! 

 

Thorsminde Regattaen har bevist med al tydelighed, at Nissum Fjord er et oplagt farvand for 

aflæggelse af coastalregatta. 

Fjorden rummer masser af vand, har store hurtige bølger, selv for en relativ lav vindstyrke (8-9 

m/s), og har en dybde, der garanterer for god coastalroning, med de udfordringer et coastalræs nu 

skal have! 

- Har roerne ikke styr på navigering, ja, så kommer båden hurtigt på lavere vand, og det koster 

sekunder/minutter i et ræs. Ved en almindelig rotur/træning, ja, så er det faktisk en fordel, hvis 

altså roerne ønsker udfordringer! 

 

Der var aktivitet, - altså C både på vandet i tidsrummet 11:00 - 15:00! 

9 roklubber var repræsenteret, her bl.a. klubber der ikke har været på nogen startliste for regatta i 

mange år, til klubber der nærmest er med ved alle kort/lang og coastal regattaer, der findes i 

regatta kalenderen! 

Thorsminde Coastal Roklub deltog bl.a. med et hold i klassen C 4x+ ! 

 

DFfR Langdistancekapronings Udvalg og Coastaludvalget arbejder nu målrettet på at planlægge en 

sæson med mange forskellige lokale LD & SPP kaproninger, og Thorsminde Coastal Roklub har budt 

ind på at arrangere Thorsminde Regattaen 2021, lørdag den 5. juni 2021 - så mere om dette 

senere! 

 

- DFfR Coastaludvalg afviklede en Coastalsamling i Thorsminde i weekenden den 8. og 9. august, 

hvor omkring 20 roere fra roklubber i hele DK var samlet for at ”dyrke coastalroningens mange 

facetter”. TCR stod for forplejningen ved dette arrangement. 

En spændende weekend, hvor de fleste af deltagerne også oplevede at ro coastalroning på 

Vesterhavet! 

 

- Som tidligere udmeldt, har der over hele sæsonen, hvor det har været muligt ift. corona 



 

 

restriktionerne, været afviklet fast klubaften i roklubben, hver tirsdag, hvor der har været roet gode 

ture på vandet omkring Thorsminde! 

 

- Arrangørgruppen bag TCR Sommerhøjskole med fokus på coastalroning har evalueret 

arrangementet i 2020, og truffet den beslutning, at der skal gennemføres en Sommerhøjskole også i 

2021. 

Det ligger nu fast at arrangementet næste år afvikles i uge 27, fra lørdag den 3. - fredag den 9. juli. 

Havet og Fjordens Hus er booket til formålet, og arrangørgruppen har netop lagt informationer om 

Sommerhøjskolen 2021 på TCR hjemmeside og diverse steder på Facebook. 

At TCR gennemfører arrangementer som en Sommerhøjskole bevirker dels, at mange roere fra 

forskellige steder i DK får kendskab til Thorsminde og roklubben, og dels udgør det økonomiske 

overskud en størrelse, der er medvirkende til at TCR bl.a. kan købe nyt materiel! 

 

- TCR begynder efterhånden at få gavn af de mange besøgende ved de forskellige aktiviteter og 

arrangementer i klubben. Vi fornemmer at klubben bliver mere og mere kendt ude omkring! 

I sommer 2020 besøgte en tysk roer Thorsminde, og roede ud fra TCR sammen med lokale roere. 

Egå Rosport og Aarhus Roklub havde igen i 2020 en weekendtur til Thorsminde sidst i august 

måned. 

Klubbens rochef er i samarbejde med Jels Roklub ved at fastlægge et klubbesøg fra Jels i 

Thorsminde i sæsonen 2021 osv… Thorsminde er ved at komme på landkortet, også hvad angår 

rosport! 

 

- Mandag den 26. oktober 2020 var dagen, hvor sommersæsonens afslutning i Thorsminde Coastal 

Roklub (TCR) blev markeret.  6 medlemmer var mødt op ved bådhallen ifm. Havet og Fjordens Hus. 

Første punkt på "dagsordenen" var at betragte klubbens helt nye C4x+ Yole 35 / fra det franske 

værft RS Boats (tidligere Eurodiffusion). 

Båden ankom til Thorsminde samme morgen med en samlet Eurow-forsendelse fra det franske 

værft. 

Den praktiske opgave, at få tømt en lastbiltrailer for 6 coastalbåde foregik på rigtig Thorsminde-

maner; 

Medarbejdere fra Redningsstationen i Thorsminde, lokale medlemmer/venner af Thorsminde Coastal 

Roklub mødte op, - tog fat, løste opgaven "tømme/laste bådtrailer og lægge både i bådhal" på 25 

minutter, og så var der kaffe og rundstykker til alle i bådhallen! 

Netop dette viser hvad Thorsminde ”er”, - Kæmpe stor opbakning og hjælpsomhed fra alle kanter! 

Tak til alle frivillige der var mødt op mandag morgen! 

 

Den nye C4x+ er, som de øvrige TCR klubbåde orange. Dels en markant klub farve, dels en meget 

sikker farve på bådene, når de er på vandet! 

Båden er indkøbt for tilskud udefra, samt for klubbens egne opsparede midler, indtjent ved 

forskellige lokale klubaktiviteter. 

Tak til følgende fonde og puljer, som er ydet flotte tilskud til dette bådkøb: 

DIF aktivitetspulje, Færchfonden og DIF Sommerpulje, 

 

- Bestyrelsen i TCR er i gang med at planlægge den årlige ordinære generalforsamling, der skal 

gennemføres inden udgangen af februar måned 2021. 

Der udsendes snarest information om denne generalforsamling til alle medlemmer. 

 

 

 

 

Hermed de bedste hilsner  

- og med ønsket om et godt nytår 2021! 

 

 

Niels Iversen 

Formand  

Thorsminde Coastal Roklub 

 


