
 

Nyhedsmail august 2022 
 

Husk fra mandag d. 5.9 starter aftenroningen kl. 18.00, dvs. mød op 

senest kl. 17.55. Aftenroning er man -, ons- og torsdag. 

Morgenroning – alle dage undtagen søndag – mød op kl. 7.55, hvor der sættes hold. Onsdag og lørdag drikkes 

der kaffe efter roturen. Alle er velkomne.  

 

Ro-kursus 

I weekenden d. 20 og 21.8 var der ro-kursus. 

Bent var kursusleder og har denne kommentar: 
Så fik vi afsluttet endnu et herligt rokursus. 10 nye roere er meldt ind. Denne gang havde vi perfekt vejr begge dage, 

hvilket vi ikke er vant til 10 herlige mennesker som alle gav udtryk for begejstring, og kan man næsten andet med de 

instruktører, og ISÆR køkken hold  Tak til alle for hjælpen 
 
Velkommen til Line, Birgitte, Niels, Dorte, Mette W, Mette K, Lene, Bent og velkommen igen til Ralph, der også roede i 

klubben for 50 år siden. 

Vi håber alle nye roere vil komme og ro en masse og dermed få mere erfaring inden sæsonen slutter. 
 

Søndag d. 21.8 var det Fjordens dag. 

Malene Pedersen og Tina Skovgaard havde rigtig travlt med 
at fortælle alle der gik forbi om Roklubben.  
Tina siger bl.a. følgende om dagen: 
Vi delte mange brochurer ud og lavede rundvisninger i 
klubben. De besøgende var imponerede over vores store 
bådehal og mange var helt klar på en prøvetur. 
Vi fortalte om vores mange sportsaktiviteter i vinterhalvåret 
og det var jo noget af en overraskelse hvor sociale vi er og 
alt dette der også foregår. 
De unge var lidt svære at få fat på, men der var mange både 
øvede og nye der kunne tænke sig at komme igang. Men det 

er jo ikke nok at tænke på det som vi sagde  så der vil helt 
sikkert komme nye medlemmer. Da der også var rokursus 
var der virkelig gang i klubben i søndags 

 

Medlemmerne laver andet end ro 

Der er bl.a. sat nye vinduer i kælderen, sternbrædder er 

malet og de sidste kæder der skal holde pontonen på plads 

er kommet i vandet. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/209483865882855/user/1549320045/?__cft__%5b0%5d=AZXXFzu1umDwlD0EOsQ73ldy79WwQwTDUApNN5iz2DfYxQGz3QqmNYyvHhT_h9o8zF_HAt9BlakU2c58vZzomTExSrxB5WLtHImJ3taK4WgmhF_VpwT3wxlKk3iSYp2ECAZ2HGUKCnkJm-h07ruOv0nKsgvC45wZi8S8vhtGdReLNvM_Uzj5L1QqP12Sk7Pg1aw&__tn__=-%5dK-R


I løbet af sommeren har der været mange gode roture, både på fjorden, i udvidet rofarvand og langture fx. 

Aftentur på Tissø – d. 19.7 (nedenfor).                  

   

Morgenlangtur – d. 6.8.2022, blev p.gr.af 

megen blæst flyttet til formiddagstur dagen efter  

Anne Eisenhardt skrev efterfølgende om turen:  

Tak for gode 31 km i bølgegang, lidt regn, måske 

lidt modvind, men til gengæld i det fineste 

selskab  Tak for initiativ til Søren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalundborgtur – søndag den 14.8. Der var lånt både i 

Kalundborg Roklub og der var også et par lokale med i 

bådene. Vi roede til Ulstrup på Røsnæs, med udsigt til de 

smukke skrænter undervejs. 

Turen ramte en rigtig sommerdag, på vandet luftede det 

lidt og til frokost var det nødvendigt at finde skygge. 

 

Aktiviteter i nærmeste fremtid  Hold også øje med klubbens Facebook-gruppe, hvor spontane ture opslås.  

Natroning til Kongsøre d. 26.8 afgang kl. 22, kræver svømmeprøve, se mere i infomail/Facebook gruppe 

Kanindåb d. 3.9 kl.14 ankommer kaninerne.  
Kl. 14.30 ankommer Kong Neptun og hans følge for at døbe klubbens “kaniner”. Efter dåben godkendes kaninerne 
som “værdige til optagelse i stadens hæderfulde roklub”.  
Gå ikke glip af denne traditionsrige ceremoni, hvad enten du er kanin eller tilskuer. Der serveres kaffe og kage efter 
dåben.  
Alle kaniner har fået særskilt indbydelse. Husk tilmelding for kaniner senest lørdag d. 26.8 

Sommerfest d. 3.9 kl.18.30 Husk tilmelding senest lørdag d. 26.8 til Else på 30129346 

Bestyrelsesmøde: 13.9.2022 

Nykøbing tur, d..17 og 18.september med overnatning i roklubben i 

Nykøbing Sj., turen kan evt. deles med en anden roer. Mere info på mail 

senere.  

Medlemsmøde- og madaften Onsdag d. 21. september  

Vinteraktiviteter starter i uge 40, mere om det efter medlemsmøde 21.9. 

På bestyrelsens vegne Anette 
Otteren har været på vandet 


