
 

 

Nyhedsmail august 2021 

 

 

Corona restriktionerne er heldigvis kommet lidt i baggrunden og vi kan begynde et mere almindeligt klubliv igen, der 

er derfor også flere ting i kalenderen som ses nederst i denne nyhedsmail og på vores hjemmeside. 

Nedenstående er pt. gældende: 

 Med virkning fra lørdag den 14. august, er der ikke længere areal- og afstandskrav 
 Ekstraordinære tiltag kan forekomme lokalt hvis smittetrykket stiger, og vil tilsidesætte gældende retningslinjer. 

Lokale nedlukninger kan forekomme og vil gælde både til lands og vands.  
 Der skal være adgang til håndsprit i alle lokaler, som skal benyttes af klubbens medlemmer. 
 Der er indtil d. 1.9 krav om corona-pas for træning indendørs for personer på 18 år og derover 

 

Ro-kursus 

I weekenden d. 21 og 22.8 var der ro-kursus. 

Solen skinnede og fjorden viste sig det meste af tiden fra 

dens pæneste side, kun lørdag var der lidt vestenvind. 

Som vanligt var der god forplejning og det blev til 7 nye 

medlemmer, velkommen til Brit K. K., Heidi J, Anne L. E., 

Trine B, Marianne K., Leif A., Jan H.H, Betsy var allerede 

meldt ind og en enkelt måtte erkende at ryggen ikke kunne 

klare det. 

Vi håber I vil komme og ro en masse og dermed få mere 

erfaring inden sæsonen slutter. 

Herudover siger vi velkommen til Morten R: J., der tidligere har roet i DSR samt Karin S. A der indtil næste ro-

sæson vil være ergometerroer. 

Roning  

Husk pr. 30.8 starter aftenroningen kl. 18.00, dvs. mød senest op kl. 17.55. 

 

Aftentur til Bognæs 

Onsdag d. 23. 7 havde Charlotte Larsen taget initiativ til en badetur til Bognæs. Hun lovede at sørge for lidt at 

spise. Det var en rigtig sommeraften. Vandet var dejligt og ”lidt at spise” viste sig at være et kæmpe velsmagende 

måltid med 2 slags kød, 3 salater hjemmebagt brød samt lækker kage, vi skulle nok ha roet lidt længere for at 

forbrænde det hele    



 

 

Søndag d. 15.8 var det Fjordens dag. 

Med mottoet Til lands, til vands & i 

forening var der masser af aktiviteter ved 

fjorden. Roklubben holdt åbent hus og der 

var planlagt prøve ture i Edon-både og 

polokajakker, men det satte vinden en 

stopper for. Der kom en del interesserede 

forbi, de fik en rundvisning og nogen 

meldte sig til ro-kurset, andre var 

desværre forhindret, måske kommer de 

næste år. Herudover kom der en del 

medlemmer forbi til en snak og kop kaffe. 

 

Ny ponton 

Vores gamle ponton synger på sidste vers og et udvalg har været på studiebesøg og tegnet en ny, den skal laves 

af genbrugsplast og får en sliske som vi kan køre både vognen ned i, det bliver altså slut med at løfte bådene i og 

op af vandet  

Sådan en ponton er lidt af en investering, den foreløbige pris er ca. 350.000 kr. hvor vi håber at få finansieret de 

200.000 kr. så vi kan nøjes med at betale de 150.000 kr. selv. Det lille fundraising udvalg har været aktive og der er 

mange ansøgninger ude, nu håber vi snart at der kommer nogle positive svar (der krydses finger). 

 

Kalender 

Nykøbing tur, d..11 og 12.september med overnatning i roklubben i Nykøbing Sj., turen kan evt. deles med 

en anden roer. Mere info på mail senere.  

Generalforsamling Torsdag d. 23. september  

Medlems- og madaften Onsdag d. 13. oktober 

 

 

Sådan så vandet ud ved søndagens ro-kursus. 

 

Smukt ser det ud, for dem der ikke ved det, kan man faktisk 

købe en plakat af broen, se mere på  

https://madusen.dk/vare/holbaek-solopgang-ved-fjorden/ 

PS. Vi får desværre ikke procenter 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Anette 

https://madusen.dk/vare/holbaek-solopgang-ved-fjorden/

