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Kære medlemmer.

Rigtig meget er sket siden sidste nyhedsbrev, og det har været svært at følge med og holde styr på alle 
aktiviteter, til overblikket, for at forfatte nyhedsbrevet. Men det er jo faktisk rigtigt positivt og et dejligt tegn 
på at vores lille klub trives.

Pinsen skød for alvor gang i klubture med overnatning. Vi er stadig en ung
klub og disse ture giver enormt meget erfaring i turledelse på så mange
parametre både for instruktører og alm medlemmer. Alt fra planlægning og
overvejelser logistisk og uddannelsesmæssigt, til erkendelser af for tynde
soveposer, men også oplevelsen af det helt fantastiske sammen hold og den
glæde og udvikling vi giver hinanden både på kort men også længere sigt. Og
så er der jo stof til hyggelige minder og anekdoter ved kaffebordet. Det er den
slags der er med til at give klubfælleskab tyngde. Og styrke. 

 

Roskilde fjord viste sig i pinsen fra sin 
smukkeste side. Fladt vand og bagende sol 
– nogle gjorde sig de første erfaringer som 
tur ledere med overnatning og alle i all fald
om pakning af kajakker og ikke mindst hvor

meget en sådan vejer når godt lastet. Nattemperaturer testede værdien af en god sovepose og nogen  fik 
også testet at reparere sit ror i marken.



Sverigesturen endte med at have for store ambitioner ift. logistik og timing. Den endte med et meget lille 
deltagerantal, men blev dog gennemført. For dem der deltog, var det dog også en fantastisk smuk tur og 
turlederne er ikke instruktører, hvilket også gav en masse erfaring for fremtidig omtanke og planlægning af 
ture oprettet af frigivne medlemmer. Vi gør det igen til næste år �

Dags ture og overnatnings ture har 
været et emne på det nylige 
bestyrelsesmøde. Klubben er glad 
for erfaringerne og vil meget gerne 
fortsat støtte op om at man også 
har mod på at oprette ture som 
frigivet, men opfordrer til at man 
holder tur møde med deltagerne og
gennemgår og sparrer med en 
instruktør.

Det er besluttet at gæsteroere kan 
låne klubbens udstyr for 50 kr. på 
ture med en af klubbens 
instruktører, med aftale forud med 
instruktøren. 

Flere små ture er også blevet afviklet til stor fornøjelse for de medlemmer der endnu ikke har mod på ture 
af lidt længere format. Blandt andet Rone klint har vist sig være det perfekte mål for især nybegyndere der 
gerne vil gøre sig erfaringer

Det har desværre haltet lidt med at opretholde 
ambitionen om ud af huset ture, uden overnatning, 
minimum hver 3 uge.  Men alle de andre aktiviteter hen
over sommeren og aflysninger pga. for megen blæst har
været en udfordring, Klubben er opmærksomme på 
ønsket og anerkender at vi skal være bedre til det.

Klubben vil gerne opfordre til at man, også som 
medlem, er meget velkommen med ønsker og ideer, til 
netop disse, til instruktørerne, samt frigivne jo også er 
velkomne til at oprette dagsture som turledere i 
sparring med en instruktør – og angående logistik så er 
man velkommen til at udnytte traileren hvis man har en

bil der må trække denne. Traileren er i øvrigt denne sommer gennemgået og testet.

Der har været gode aktiviteter også omkring selve roklubben.  IPP” kurset gav desværre lidt udfordringer 
pga. vejret og måtte deles op, men forløb ellers godt og tirsdagsroningerne har trukket alle kajakker i vandet
til mange skønne aftener. 

Vores aktive medlemstal er nu på 49 medlemmer fordelt næsten ligeligt mellem mænd og kvinder.



Dette lægger naturligvis også et større pres på faciliteterne i selve klubhuset.  Der er et ønske om bedre 
omklædning hvilket der arbejdes hårdt på at få løst dette efterår, sammen med bedre isolering af område 
ved køkken og bad. Der er flere ting der trænger omkring klubhuset men svaret er blandt andet lejemålet 
udløber inden for 3 år og med de nye planer for havnen vil klubben gerne have lidt afklaring før vi begynder 
bruge for mange penge på renovering.

Der hav været afholdt havnens dag, hvilket gik rigtig godt i år, vejret var perfekt og mange var forbi til en god
snak. Næste år er der dog et ønske om
muligvis holde os udelukkende ved
slæbestedet da det var svært både
passe klubhuset og kajakkerne ved
vandet på en gang.

Sommerskolen faldt sammen med tour
de France men var alligevel at betragte
som en fin lille succes og hertil er det
fundet at de nye små kajakker har vist
sig perfekte.

Indkøbet af en extra stor kajak har også
vist sig være en god beslutning. Vi har
nu så mange kajakker at der arbejdes
aktivt på en bedre opbevaringsløsning i
huset.

Kulturnatten afvikles mens dette nyhedsbrev er i cyberspace på vej til dig, men kan du nå det så kom 
endelig og vær med,- det forlyder at det er helt fantastisk hyggeligt �

Coming up: Vi går ind i efteråret snart så skynd jer at
bruge det stadigt varme hav til at blive god til
redningsøvelser og rulleøvelserne, det er ikke lige så sjovt
i november december. De næste weekender er der kurser
i roning i vind, glæd jer det er nyttig læring. 

I oktober har vi en overnatningstur i Nakskov., det er i
beskyttet læ område så der skal meget til før den aflyses.
– og så har vi jo sidste tirsdagsroning den 13. september.
Vi plejer hygge lidt extra efter roningen og så er der jo
stadig klubroning om lørdagen.

Sidst men ikke mindst. der er sommer.. -eller sen
sommerfest den 23. september. Festudvalget er desværre
lidt tyndt bemandet så hvis nogen er kommet på de gerne
vil hjælpe, så meld gerne ind til Agneta eller Marie-Louise
også hvis det bare er på dagen. 

God vind derude.


