
Kære medlemmer i Thorsminde Coastal Roklub (TCR). 

 

 

TCR Nyhedsbrevet 21.7.2020 

 

Sommersæsonen 2020 fik en lidt underlig start med corona-restriktioner og 

begrænsninger, trods dette har vi i TCR fastholdt tanken om at få det bedste ud af de 

muligheder, der nu engang er! 

Siden ro Danmark genåbnede har vi i TCR gennemført fast ro aften hver tirsdag aften.  

Klubben har siden slutningen af marts mdr. fået tilført flere medlemmer, 2 lokale til 

instruktion i Thorsminde, og 2 roere, der også er medlem af en anden roklub.  

Hermed velkommen til de nye medlemmer i TCR! 

 

Fredag den 3.7.2020 havde TCR Åbent Hus, målrettet børn og unge i alderen  

10-18 år. 

Ikke mindre end omkring 10-12 børn/unge prøvede at ro coastalroning sammen med en 

instruktør i en C2x. Dejligt at opleve ungdom i TCR-regi. 

 

TCR gennemførte i uge 28 den planlagte Sommerhøjskole med fokus på 

coastalroning. 19 deltagere fra 16 roklubber deltog i denne klub arrangerede aktivitet. 

Vejret var ikke helt med os i uge 28, - et par dage eller 3 med vind mellem 15 og 

20 m/s, medførte et par dage uden roaktivitet, hvor programmet blev omlagt til land 

aktivitet! 

Ellers en rigtig god og positiv uge for både deltagere og arrangører! 

 

Nu den kommende weekend, lørdag den 25.7.2020, er TCR arrangør af den allerførste 

ro regatta i Thorsminde! 

Thorsminde Regattaen 2020 er en del af DFfR / Langdistance & Sved På 

Panden Kaproning, hvor TCR tilbyder kaproning i inrigger- og coastalbåde på Nissum 

Fjord. Inriggerhold skal ro en distance på 10 km. og coastal holdene skal ro en bane på 

6 km. 

Konceptet bygger på at deltagerne kan møde op og deltage i lånte både. TCR leverer 

coastalbådene, og Aarhus Roklub har venligst udlånt inriggerbåde til formålet! 

- Se mere om dette arrangement http://www.thorsminderoning.dk/index.php/tcr-

nissum-fjord-lobet-2020-ldk-sved-pa-panden-kaproning 

- Roning.dk skriver om LD & SPP kaproning 2020: 

https://roning.dk/nyheder/langdistancekaproning-hvad-er-der-af-muligheder-i-resten-

af-2020/ 

 

I skrivende stund er der tilmeldt ikke mindre end 9 hold til lørdagens kaproning på 

Nissum Fjord. 9 klubber er repræsenteret, - Horsens, Thisted, Roforeningen KVIK, 

Humlebæk, Jels, Esbjerg, Egå Rosport, Aarhus og Thorsminde Coastal Roklub. 

Der er foreløbig tilmeldt til løb; 1 stk. C1x, 5 stk. C2x og 3 stk. C4x+ 

Deadline tilmelding til regattaen er i morgen onsdag den 22.7.2020 kl. 18:00. 

 

Næste større arrangement i TCR er weekenden den 8. og 9. august. 

DFfR Coastaludvalg afvikler i samarbejde med TCR en DFfR Coastalsamling. Der er 

tilmeldt 15 deltagere, der kommer fra 7 forskellige klubber. 

Coastalsamling er en samling af interesserede roere, hvor deltagerne er med til at sætte 

dagsordenen. Udkastet af denne samling bygger på deltagernes og arrangørernes 

erfaring og interesser. Der bliver mulighed for at afprøve coastalroning måske for 1. 

gang, eller hvis vejret er til det, en rotur i coastalbåd på Vesterhavet! 

TCR sørger for forplejning til deltagerne, TCR udlåner klubbåde til arrangementet, og 

Havet og Fjordens Hus sikrer der er gode indkvarteringsmuligheder for deltagerne! 

- Se mere om DFfR Coastalsamling https://roning.dk/app/uploads/2019/05/Finale-

http://www.thorsminderoning.dk/index.php/tcr-nissum-fjord-lobet-2020-ldk-sved-pa-panden-kaproning
http://www.thorsminderoning.dk/index.php/tcr-nissum-fjord-lobet-2020-ldk-sved-pa-panden-kaproning
https://roning.dk/nyheder/langdistancekaproning-hvad-er-der-af-muligheder-i-resten-af-2020/
https://roning.dk/nyheder/langdistancekaproning-hvad-er-der-af-muligheder-i-resten-af-2020/
https://roning.dk/app/uploads/2019/05/Finale-opslag-invitation-Coastalsamling-Vest-Thorsminde-8.-9.8.2020-12.11.19-ni.pdf


opslag-invitation-Coastalsamling-Vest-Thorsminde-8.-9.8.2020-12.11.19-ni.pdf  

 

Husk - Der er fast klubaften i TCR hver tirsdag kl. 18:00 - 20:30! 

Roning udenfor den faste klubaften, - kontakt gerne klubbens rochef Gitte,  

tlf. 3028 7279. 

 

 

Flere nyheder og informationer om coastalroning, Havet og Fjordens Hus Thorsminde og 

Thorsminde Coastal Roklub - www.thorsminderoning.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Iversen 

Formand 

Thorsminde Coastal Roklub 
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