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Lindenborg Roklub 

Nyhedsbrev april 2017 

 
 

 

I strålende solskin og med blikstille vand afholdt vi standerhejsning søndag den 26. marts 2017. Der 

var mødt  41 personer op, og vi havde den ære, at Nordeas repræsentant Christina Ruparelia var til 

stede og døbte de tre nye kajakker. Lejres borgmester Carsten Rasmussen var der også, og han 

døbte vores nye gigbåd. Det kan da kun blive starten på en god sæson. Og fordi vejret har været 

med os i år, er broen på plads fra start, så nu er der ingen undskyldning for ikke at komme på van-

det.  

 

I forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævning for 2017 har vi indskærpet kravet til svøm-

meprøve. Fra 2018 skal man hvert andet år aflægge en svømmeprøve på 300 m for robådsroere og 

600 m for kajakroere. Kravet er udelukkende af sikkerhedsmæssige årsager, fordi vi fra klubbens 

side ikke kan pålægge den enkelte styrmand at tage ansvaret for, om svømmefærdighederne er i or-

den. Vi håber, alle tager godt imod dette, da det er til fælles bedste.  

 

I samme åndedrag skal så også pointeres, at hvis man ikke er i stand til at svømme den påkrævede 

distance, (som ikke er på tid), så kan man ikke komme på vandet. På den netop afholdte hovedgene-

ralforsamling i DFfR var der et forslag om, at klubberne i helt specielle tilfælde skulle kunne give 

dispensation fra vedtægternes svømmekrav. Dette under forudsætning af, at man roede iført red-

ningsvest. Forslaget blev forkastet af de delegerede med et overvældende flertal.  

Har man er en periode af sit liv, hvor man ikke kan svømme, er man velkommen på rospinningshol-

det og til at deltage i, hvad der ellers rør sig af aktiviteter i klubben. Og man er mere end velkom-

men på vandet igen, når man kan svømme den krævede distance.  

 

Der er heldigvis allerede en gratis mulighed for at få taget sit bevis, da klubben har lejet Magle-

gårdsbadet i Roskilde søndag d. 30 april kl. 13.00 – 15.00. Kom og vær med til en hyggelig efter-

middag og prøv evt. makkerredning og egenredning i kajak. Tilmelding til Rochef Lisette Jørgen-

sen. 

 

Vi er ved at lægge sidste hånd på en opdatering af vores reglement, hvor vi vil gøre det muligt at ro 

fra en time før solopgang og til en time efter solnedgang, når det er godt vejr. Vi udsender regle-

mentet, når det er på plads, formodentlig inden første maj. 

 

Låsen i klubhusdøren er nu udskiftet, og alle, der har en grøn nøgle, kan få en blå, hvis den grønne 

afleveres. Har man ikke en byttenøgle, koster den nye nøgle 50 kr. Jørgen Grastrup står for dette.  

 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev har vi indført elektronisk rojournal. Vi stiller en pc op i klubben, 

hvor man kan indtaste sine data, eller man kan bruge den app, der hedder Rokort Tracker. Man skal 

stadig indtaste oplysninger, når man skal på vandet, det er der ikke lavet om på. Og hvis der er 
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nogle, der ikke kan forlige sig med den elektroniske udgave, så skriver man sig ind i den gamle ro-

journal, som man plejer. Vi lader den ligge i klubben sæsonen igennem,  

 

Det, du skal bruge for at logge dig ind på Rokort.dk eller appen Rokort Tracker er: 

Klub   = Lindenborg Roklub 

Brugernavn = er dit medlems nr. Det står på din opkrævning til kontingent, og det er 

på det udskrevne ark, der hænger på væggen ved herrernes omklæd-

ningsrum i klubhuset (fire cifre) 

Kodeord = de første seks cifre i din fødselsdag. Eks. 150685 (15 juni 1985) 

 

Så er du i gang. Der bliver opsat en vejledning i klubben, og er man i tvivl, kommer jeg gerne ned 

og viser, hvordan det virker, når de forskellige hold er nede i klubben. Der er også en meget god de-

moversion på www.rokort.dk, hvor du kan sidde derhjemme og prøve, hvordan systemet virker. 

Jeg håber, alle vil tage godt imod dette initiativ.  

  

Som tidligere nævnt holdes et korttursstyrmandskursus for inriggere den 29/4-2017. Sæt kryds i ka-

lenderen og meld dig til Jørgen Grastrup. Information er udsendt sammen med nyhedsbrev i marts 

og kommer på hjemmesiden om et par dage.  

 

Det nye tiltag på robådssiden SSP roning (sved-på-panden-roning) starter vi med fra 1/5-2017 ons-

dag klokken 18.30 - 20.00. Her bliver der ingen hygge. Dag og tidspunkt kan ændres alt efter behov 

og antal deltagere.  

 

De sidste både mangler stadig lidt lak osv., men ellers melder vi: ”Til roning klar, ro væk.” 

 

 

 

På klubbens vegne 

Formand Erik Borup 

Edvard Olsensvej 2. 4070 Kirke Hyllinge 

Mobil 21 62 48 05  

E-Mail: erikborup75@gmail.com 

www.lindenborgroklub.dk 

 

 

 


