Nyindretning af Ringsted Roklubs bådehal vinteren 2011-12.

Vi har nu arbejdet 7 lørdage på nyindretningen af bådehallen. Det er en stor arbejdsindsats der
bliver lagt i klubben denne vinter. Deltagerne fortjener ros og lidt ord med på vejen for deres store
arbejde. Ellers kunne man jo tro at det er nissen der gør alt. Jeg kan desværre ikke nå at nævne
alle og præcist hvad de har bidraget med. Jeg håber de vil bære over med forfatterens
hukommelse og skrive evner. Så her er et par ord om indsatsen vinteren 2011-2012.

Niels Ellekjær, Morten Christensen, Poul-erik Søegaard, Claus Sørensen, Kurt Frederiksen,
Tommy Sylvestre, Jørn Ekblom, Lars Pedersen, Jeppe Brandt Jepsen og undertegnede har
ryddet hal og bygget stativ i December 2011. Vi er mødt op lørdag morgen og startet friskt på
arbejdet. Alle deltager og bidrager med råd, ideer og stort initiativ. Det er rigtig hyggeligt og
kaffepauserne bliver til tider glemt. Man skal lige være færdig.....! Under arbejdet bliver der lige
stoppet en gang i mellem og snakket om hvad, hvordan og hvorledes. Når vi så har fundet en
løsning eller et bedre alternativ fortsætter vi.
Til frokost har klubben budt på lidt varm mad. Der er flere der har tilbudt at komme med en varm
ret og det har været rigtig godt. Stor tak Frank Poulsen og Marianne Nyled for det. Når det så
bliver suppleret med hjemmebagte boller og lidt hjemmebagt kage, som diverse har medbragt,
stiger hyggen. På den måde har det været gode arbejdsdage.

Første og anden lørdag Januar 2012 gik med at samle og montere mellemrammen til det nye
bådestativ. (Den brede ramme 1 meter over gulvet.) Stolperne ned til gulvet blev monteret de
fastlagte steder. Rammen virkede derefter meget stor og solid.
Så blev det spændende at se om der nu kunne køres 3 indriggere ind under rammen eller der
lige manglede lidt centimeter et sted! Det passede heldigvist helt fint og bådene kan præcist være
der. Det skal nok fungere.
Kurt og venner er i gang med at forbedre på ro-siden. Der bliver ryddet op i bådene og
indretningen skal også lige optimeres lidt. Et par af de gamle museumsbåde har man valgt at
lade skrotte. Lyden af en sav i et lakeret scullerskrog er hjerteskærende. Hårdt, men nødvendigt
og krævede lige et minuts stilhed for undertegnede.
Tredie lørdag. Overbygningen til kajakkerne skulle
på. De lodrette stolper blev monteret på
mellemrammen og så blev de vandrette lægter til
hylderne monteret. Det blev hurtigt til mange
samlinger. Til sidst stod de der og vaklede. Solidt så
det ikke ud. Men der manglede også lidt afstivning!

Fjerde lørdag. Overbygningen til kajakkerne blev
næsten færdig. Derefter skulle overbygningen
fæstnes til ståldragerne i hallen. Det var ikke "bare
lige". Ståldragerne er indbyder ikke til håndborede
huller, så det var værd at overveje et alternativ. Et
par alternativer blev diskuteret og prøvet. Til sidst
fandt vi løsningen der virkede fornuftig og så gik det
hurtigt. Afstivningerne blev monteret, og så var
overbygningen til kajakkerne pludseligt stabil og
solid. Så langt så godt.

Inden vi sluttede fandt vi lige et par lægter frem og
skinneløsningen blev lige støvet af en ekstra gang.
Vi fandt en god og hurtig måde at fremstille og
montere dem på. Der er bare lige det med at
montere gulvtæppe på 140 skinner. Det kan blive en
sej omgang! Men alle bådene skal nok komme til at
ligge godt på deres faste pladser.

Femte Lørdag. Dagen startede klokken 7.
Temperaturen var nede på -14 grader! Det var koldt
og gav lidt udfordringer. Så porten blev holdt lukket.
Niels, Lars og Morten startede friskt på at fremstille
glideskinner til bådene.140 skulle der fremstilles.
Morten opfandt hurtigt et værktøj til at afskære
enderne af lægterne. Lars hjalp til.
Kulden kunne ses. Gummibåden hang med næbbet.
Kulden have reduceret trykket i båden så den var
blevet løs og slasket. Ledninger knækkede og
fingrene kunne hænge fast i diverse jern hvis man
ikke var forsigtig.

Niels tog fat på at afhøvle hjørnerne af skinnerne.
Hvert hjørne skulle have 2 gange med høvlen. Så
han skulle frem og tilbage på hver side 2 gange.
Med 140 skinner skulle han gå 560 gange frem og
tilbage førend han var færdig. Det blev gjort i fin stil
men hvis han senere havde problemer med at gå
længere end 4,2 meter af gangen, var det
forståeligt.

Morten og Lars arbejdede så med toppen af stativet.
Det blev til lidt snak frem og tilbage mellem dem og
Jørn som også var mødt op. De fandt en løsning
sammen og arbejdet fortsatte. Jørns forkølelse
havde vist sig et være en ond omgang influensa.
Men han var frisk igen og startede på et indrette
pladserne nærmest porten til ungdomskajakkerne.
Ind imellem blev der lige tid til at samle lidt til
pejsen.
Da dagen var slut kunne man se at der var sket en
del. Temperaturen var steget til -8 grader. Så blev
der fejet, ryddet op og lukket af igen. Det var så
femte arbejdslørdag.

Sjette lørdag. Vi havde nok alle håbet at det ville blive
varmere end sidste uge. Men ak. Det startede hjemme
med -8 grader. -10 grader i carporten. Så gik det nok!
Men ved klubben gik det galt. -14 grader igen. Alt jern
man rørte ved ville gerne klæbe til fingre og vanter. Men
der blev startet op, og efterhånden som der kom flere til
steg temperaturen. Morten, Niels og jeg havde
diskuteret skinnesystemet til kajakkerne igennem og var
nedkommet med en model der kunne fremstilles. Så
blev der taget fat. Lars og Morten skar enderne til. Niels
gav begge sider 2 gange med elhøvl. Det betød at han
skulle gå 4 gange frem og tilbage for hver skinne. I alt
560 gange. Der blev fremstillet værktøjer til placering af
skinner så de lettere kunne monteres. Lægter til øverste
hylde blev også klargjort og monteret.

Nu kunne man for alvor se at der skete noget.
Tophylde blev monteret og skinner blev startet op.
Niels monterede skinner ved motionsrummet. Morten
fremstillede hurtigt et værktøj til at skære kiler til
skinnerne. Der skulle bruges ca. 140 styk!
Samlebåndsarbejdet i dag betalte sig, og da dagen
var gået kunne de første kajakker lægges ind i
stativet. Hylderne mod midten blev tømt over på
tophylden. Af med hyldeknagerne også. Nu så det
godt ud. Masser af plads og en ryddet bred gang.
Kajakstativet får nu lov til at blive udenfor.

Syvende Lørdag. Nu var det endelig blevet
varmere. -3 om morgenen og senere
plusgrader og silende regn. De sidste skinner
skulle monteres og så skulle der gulvtæppe
på skinnerne. Vi har fået en masse
gulvtæpperester samt et stort helt stykke fra
en stue. Håber de ikke mangler det!
Ungdommelig assistance kom også til. Selv
om han frøs grundigt blev der arbejdet.
Kompressoren drillede i kulden, men med lidt
forståelse og et klem hist og her gik det.
Scullerstativet kom ind og så var de placeret
foreløbigt. Stativet er nu 90% færdigt. Detaljer
og en masse gulvtæppe på skinnerne
mangler, men der kommet plads og system i
tingene.

Samtidigt med at kajakstativet bliver bygget er der
flere andre aktiviteter i gang i bådehallen.
Jørn ved at flytte indgangen til træningsrummet.
Samtidigt bliver dørene udskiftet til en bredere og
isoleret model med et fint vindue. Dørene fra
bådehallen til omklædningsrummene bliver også
skiftet i samme omgang. Dørene dertil er også
udstyret med vinduer!
Vinduerne til træningsrummene skal også skiftes til
en isoleret model. For at alt dette skal lykkes skal
vi enten have 10 kopier af Jørn eller hjælpe ham.

Til slut en bekymring. Det er "Tordenskjolds soldater", som kommer trofast hver gang. Det
trækker veksler på familielivet når det er de samme der kommer hver gang. Så hvis man sidder
og brænder inde med lidt lyst til forbedre klubben og øge det sociale samvær, er der mange
muligheder for at bidrage. Store som små initiativer er med til at løfte klubben. Det gælder både
for vinterprojekter som f. eks nyindretningen, eller de lange træk med bestyrelses- udvalgs og
instruktions-arbejdet.
Alt i alt, er der mange initiativer i gang i ro-klubben i denne vinter, og vi glæder os til at starte
sæsonen op og byde nye og gamle medlemmer velkommen til alt det nye.
Foreløbigt vil jeg gerne takke alle, som har hjulpet med til, at vi er kommet så langt.
Venlig hilsen
Torben Svendsen

