Nyhedsmail Holbæk roklub, juni 2019
Foråret er ved at være forbi, sommeren nærmer sig og ro-sæsonen er i fuld gang. Der har
desværre været megen blæst og dermed knap så megen roning som vi kunne ønske os.
Der var ro kursus i weekenden 11 – 12 maj. Uheldigvis var det kun vejr til at komme på
vandet lørdag, mens søndag blev teoridag og indendørs træning i ergometer. De fleste har
dog efterfølgende været ude med instruktører og er efterfølgende frigivet. Velkommen til
de nye roere Laura, Rud, Ole, Ramus, Susanne, Peter, Jens og Dorthe, tag godt imod
dem. Herudover vil Alexander, der er 12 år gerne lære at ro og Bjørn der har roet før er
netop frigivet.
Fjordterne

Den 1. maj var der båd dåb.
Den nye 2’er coastal båd blev døbt Ternen.
De to kajakker som er hurtigere end en almindelig havkajak og
som også de langbenene kan ro i blev døbt Hugin og Munin.

Hugin og Munin
er i nordisk mytologi Odins to ravne,
som hver dag bringer nyt fra alverden.
De to ravne fløj hver morgen ud i
verden og hver aften kom de tilbage –
satte sig på Odins skuldre og fortalte
ham, hvad der var sket i den nordiske
verden – både gudernes og
menneskenes.

Det har været muligt at købe de nye både da
fundraising udvalget fik positivt svar fra DIF-DGI
puljen (tidligere tipsmidler) om 50.000 kr. og
20.000 kr. fra Nordeafonden. Tusind tak for det
gode arbejde til fundraising udvalget.
Der var stort fremmøde til dåben, på trods af det
dårlige rovejr, måske fordi der efter båddåben var
røde pølser, rød sodavand og øl.

Hvervning af nye medlemmer
Ved båddåben blev der uddelt informations foldere, de 500 stk. blev hurtigt fordelt blandt
medlemmerne, som de følgende dage var rundt med dem i postkasserne i forskellige
kvarterer.
Selvom der har været ro kursus er der stadig mulighed for at flere kan blive roere.
Hvis du kender en som gerne vil være en del af klubben, lære at ro og vedkommende
betaler kontingent for resten af året, så får du en flaske vin som tak. Eller hvis du er
ungdomsroer og får en kammerat med, der betaler kontingent for resten af året, så er der
biografbilletter til jer.

I ”motionsturneringen” som Jesper Iversen indberetter vore kilometer til, ligger Holbæk
fortsat på 3. pladsen i 3.division. Hvis du vil se mere om hvor meget andre klubber roer, så
se på http://www.roinfo.dk/motionsturneringen

Leje af klublokale
Som medlem kan du leje klubben til fest eller andre arrangementer.
Bestyrelsen har valgt at forenkle prisen på udlejning så det er fast beløb i stedet for
grundbeløb plus en pris pr person. Desuden er det nu muligt at leje klubben til et møde.
Der er nu følgerne muligheder for at leje klubben:
24 timers leje: 1400kr.
4 timers leje mandag til fredag i dagtimerne: 450kr.
3 timers leje til møde søndag til fredag kun til kaffe og evt. kage (dvs. begrænset brug af
køkken)
Hvis du vil leje klubben så kontakt Søren Nielsen, gerne på booking@holbaek-roklub.dk
Dem der har reserveret klubben i fremtiden, kan selv vælge om de vil betale efter de nye
eller gamle priser.
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Kig på vejrudsigten og/eller kør evt. forbi klubben måske er det rovejr.

Kommende begivenheder

Fredag d. 7 og lørdag d.8.6. SKVULP, der er brug for medhjælpere, se infomail og skriv til
Bent.
Lørdag d. 8.6 tændes grillen i klubben kl. 18.30, selvom du ikke har været med på SKULP
er du også meget velkommen, så medbringer du bare selv dit kød og tilbehør og kan nyde
aftenen i ro kammeraters lag.
Onsdag d. 12.6. Klubbens 133 års fødselsdag fejres med lagkage efter roning dvs. 20.30
Torsdag d. 13.6 er der langtur til Skælskør, tilmelding til Susanne Olsen
susgiol@gmail.com eller 51282238, sidste tilmelding d. 11.6.
Mandag d. 17.6. Styrmandskursus kl. 18.40, for alle roere der ikke er styrmænd, men
kunne tænke sig at blive styrmand/styrmand på prøve, eller hvis man har brug for et
opfriskningskursus.
Lørdag d. 22.6 er der morgenlangtur, sandsynligvis i udvidet rofarvand, så det kræver
svømmeprøve for at deltage.
Søndag d. 23.6. Sankt Hans Aften. Der tændes traditionen tro op i grillen og du kan sidde
på første parket til bålet i Strandparken, se mere i infomail der udsendes senere
Tirsdag d. 25.6 Cykeltur for friske piger 20 – 25 km med efterfølgende frokost, se tidligere
udsendt infomail. Tilmelding på facebook eller opslag i klubben.
Onsdag d. 26.6 Alle ror til Bognæs, her serverer HGR (Holbæk Gammel roere) kaffe/te og
kage. Der er også mulighed for en dukkert, hvis man har lyst til det.
Lørdag d. 29.6 - Søndag d. 7.7. Roskilde festival, hvis du ikke har fået meldt dig som
frivillig kan du nå det endnu, kontakt Søren eller Bent.

Hold også øje med facebook hvor der bliver annonceret ture der ikke er med i kalenderen,
her kan du også selv lave et opslag hvis du har lyst til en tur udover de almindelige rotider.
Hvis du ikke selv er på facebook, så lav aftale med en ven om at de giver dig besked om
aktiviteter.

På bestyrelsens vegne
Anette Damsgaard Koch, Kasserer

