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Thorsminde Coastal Roklub - NYHEDSBREV 18.8.2021 

 
Til medlemmerne af Thorsminde Coastal Roklub (TCR) 
 

En sommersæson er snart (og hurtig) gået, - og her lidt nyt info fra TCR... 
 

Sommerhøjskolen med fokus på coastalroning blev afviklet i uge 27. En spændende uge, 
med gode og dejlige deltagere, 20 stykker helt præcist! 
En spændende uge med masser af coastalroning, - dels på fjorden og dels på Vesterhavet. 
herudover spændende indlæg om lokalsamfundet, Natur- og Geoparken osv... 
Arrangørgruppen har endnu ikke foretaget en slutevaluering - men så snart denne er 
gennemført, vil referat fra evalueringen blive udsendt. 
 

Der kommer flere og fkere gæsteroere til TCR / Havet og Fjordens Hus. I denne sæson har 
roere fra Thisted Ro & Kajakklub, Jels Roklub, en roklub i Hamburg, Roklubben Stevns, og 
vistnok et par andre roklubber mere besøgt TCR, og har roet ud fra klubben. 
I september måned er et klubbesøg fra Esbjerg Roklub skrevet i kalenderen. 
Kalenderen rummer også arrangementet "Nissum Fjord Rundt, - besøg fjord havnene fra 
søsiden", den 25. og 26.9, hvor der foreløbig er 11 tilmeldte, og repræsentanter fra 6 forskellige 
klubber! Se mere om dette arrangement: 
http://thorsminderoning.dk/index.php/8-nyhed/297-nyhed-12-6-2021-nissum-fjord-rundt-besog-
fjordhavnene-fra-vandsiden-25-og-26-9-2021 
 
I denne forbindelse, inviteres TCR medlemmer til at være med ved et klubbesøg den 27. - 28.-
29.8, hvor Egå Rosport og Aarhus Roklub gæster Thorsminde. 
Der vil være mulighed for indkvartering i Havet og Fjordens Hus og socialt samvær fra fredag 
den 27. fra sidst på eftermiddagen, til søndag eftermiddag. Det er muligt at deltage enten en ½ 
eller hel dag, eller hele weekenden, alt efter hvilke muligheder du har.  Der er planlagt roning, 
alt efter vejret, på fjorden og eller på havet både lørdag og søndag. Vi deles om opgaverne som 
madlavning og øvrige praktiske opgaver, ligesom udgifterne deles mellem alle deltagere. 
Planen er, at alle skal have mulighed for at få en god weekend i Thorsminde, roning  alt efter 
eget ønsker, socialt samvær, kik rundt i byen Thorsminde, nyde naturen, nyde Havet og 
Fjordens welness-afdeling, med vildmarksbade og sauna osv... 
- Er der TCR-medlemmer der ønsker at deltage i arrangementet, kontakt undertegnede, for 
yderligere oplysninger og for tilmelding! 
 

TCR har via fondsmidler kunnet bestille en ny Coastal 2x, og denne båd forventes at 
ankomme til Thorsminde indenfor de næste par måneder.. Bestyrelsen har valgt at købe en ny 
dansk produceret coastalbåd, - "NJORD Coastal Rowing", Med anskaffelsen af denne båd, 
råder klubben over i alt 10 sæder i coastalbåde. Herudover selvfølgelig de 2 DFfR 
udstationerede både, med 7 sæder. 
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Roklubben har modtaget indmeldelser af ikke mindre 5 nye medlemmer i denne 
sommersæson. Alle 5 medlemmer, er roere, der også er medlemmer af andre roklubber. 
Lokal hvervning af medlemmer kniber det mere med, - en opgave bestyrelsen i TCR,vil kikke på 
endnu engang, for om muligt at kunne hverve nogle nye lokale medlemmer, der kan være med 
til at drifte klubben i hverdagen, - og lokalt! 
 
 
De bedste hilsner 
 
Niels Iversen 
Formand  
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