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Nyhedsbrev december 2022 

Kære Medlemmer.  

Et smukt og langstrakt efterår med milde og solrige dage har sandelig ikke lagt låg på ro aktiviteterne i 

klubben.  

Der har været gang i både korte og længere 

ture, både rundt om Gavnø og Tærø. 

En overnatningstur i shelter ved Sandvig på 

vej hjem fra Kalvehave. – og så har Præstø 

Fjord også været populær at runde. Der er 

super dejligt at så mange er kommet godt i 

gang og der opleves et rigtig hyggeligt 

samvær på turene. 

 

                                                                                                                                                 

Kulturnatten havde et rigtig godt fremmøde og endte i fin fællesspisning. Vi deltager naturligvis også til 

næste år.  

Leslie Fleming har meldt sig på banen som instruktør ved udvalgte kurser. Og senest er ”roning i vind” 

gennemført med stor succes.  Vi er glade og taknemmelige over at få lov at trække lidt på så stærke 

kompetencer. 

Årets sidste tirsdags roning blev til fuldmånetur med spisning ved shelter og var en stor succes. 

shelter Sandvig foto Jørgen Hald 



foto Kasper Luffe 

Førstehjælpskurset. foto Renè Henriksen 

Sommerfesten endte med at blive rigtig hyggelig trods den sene 

årstid. Det var dejligt at så mange havde lyst at hjælpe med at 

få det til at spille både før og under selve festen samt 

oprydning. Og det VAR nu noget ganske særlig og hyggeligt at 

slå telt op indenfor. 

Det blev på bestyrelsesmødet i oktober besluttet at vi kan nøjes 

med rengøring af lokalerne hver 14 dag her i vinter. 

Rengøringen er et fælles ansvar og vi har oplevet det er lidt 

svært at få meldt sig på. Derfor må man endelig gerne lige 

tjekke op og rydde op efter sig selv. Vi anbefaler stadig ikke 

man klæder om i køkkenet. 

Der ER købt materialer til en væg, og døre til at dele 

omklædningsrummet op, Vi skal bare lige finde tid af få det 

lavet. Projektet med at bygge en væg ved indgangen, så der 

bliver en frostfri ”entre” er også klar til at blive sat i værk. 

Der er også indkøbt materialer til endnu et kajakstativ 😊 

I november og december 

startede vi op med de månedlige 

svømmehalsture igen, og det er 

altså virkeligt noget der kan 

bruges til noget, hvis du føler dig 

utryg, med selv eller makker 

redning, eller bare gerne vil 

træne et godt rul (jeg mangler 

selv få styr på den sag) -så er det 

altså lige stedet. Varmt og trygt 

og så kan man se hvad man 

laver. De næste gange bliver snart slået op på Rokort. 

I november blev der købt 12 nye neoprenstøvler og 10 longjohns, så vi burde være dækket godt ind i alle 

størrelser. Der blev også købt 4 nye pagajer af den type, der bliver brugt mest. 

Her i første del af vinteren har vi også 

afviklet et førstehjælpskursus, - med stort 

engagement fra deltagerne. Smarte tricks til 

at klæde hinanden hurtigt i folie samt 

næsten en konkurrence i hvem der kunne 

redde lille Anna bedst. Vi er gode til at 

samarbejde og støtte hinanden og humøret 

var højt hele vejen igennem. Vi blev gjort 

opmærksomme på apps der er gode på 

vandet og hvordan vi orienterer os på 

stranden ift. tilkaldelse af hjælp. Så der var rigtig meget at hente. 

Sommerfest foto Marie-Louise Tarp Jensen 



En af byens tilskuere tog dette billede foto Ole Møller 

Husk vedligeholdelse og redning. Vil man gerne ro om vinteren er det vigtigt man lige en enkelt gang får 

tjekket sig selv og sin redning samt udstyr i det kolde havvand. Ikke kun for sin egen, men også for andres 

skyld. 😊 

Skriv under din aktivitet på Rokort, når du har roet, at du også har trænet vinter redning. Det samme 

gælder når man på andre tider af året repeterer selvredning, makker redning og bugsering. Alle frigivne skal 

træne sikkerhedsøvelserne hvert år. 

 

Gavnø, foto Ole Johannson 

Billedet ovenover er fra sidste tur rundt om Gavnø hvor det var hård frost og dermed for meget is på 

vandet til man kunne komme hele vejen rundt. Et godt billede på hvor koldt vandet er.  

En af de sidste store ting vi fik afholdt 

inden alle gik helt i jule hi, var det fine 

Lucia optog, der blev afrundet med 

bålhygge, gløgg og æbleskiver. Tusind 

tak for alle jer der deltog, enten på 

land eller til vands. Det er rart at vi 

også ud af til kan vise os lidt frem i 

Ladepladsen.  

                                                              

Det blev også til en fin artikel i Haslev-Faxe Posten og Faxe.nu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Det kommende ½ år gennemfører klubben et udviklingsforløb for I-2 klubinstruktørerne, der består af en 

teoretisk og praktisk gennemgang af IPP-4 roer niveauet.         

Formålet er at inspirere til instruktørernes udvikling og derigennem styrke aktiviteterne for klubbens 

medlemmer. Der er 6 pladser, der alle er besat. Restpladser blev tilbudt medlemmer der på sigt ønsker 

blive I-2 instruktører. 



På vej mod søndagsskolen i vinter tåge.  foto Leslie Fleming 

Vi går ud af året med 54 aktive medlemmer. Og selvom der ikke er fyldt op med mange aktiviteter for det 

nye år endnu, så er der både IPP3 kursus og masser af skønne ture på arbejdsbordet.  

Den 18. januar er der bestyrelsesmøde, hvor vi tager hul på det nye år. Og den 1. februar har vi jo den store 

generalforsamling med fællesspisning som vi håber se rigtig mange til. Også denne gang bliver mødet 

afholdt på det gamle rådhus i Rønnede. 

Rigtig godt Nytår til jer alle. 😊 


