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Lindenborg Roklub 

 

Nyhedsbrev april 2020. 
 

 

Vi kan nu komme på vandet. 

Hvor har jeg dog glædet mig til at kunne skrive dette her nyhedsbrev. Standeren er hejst for sæson 

2020.  

Og hvordan skal vi så agere i denne her tid med covid-19 som medspiller i vores samfund? 

Først og fremmest så er standeren hejst, og det betyder jo, at der er åbent for roning i klubben, 

vandet er over 10 grader, så kajakkerne kan også komme på vandet. Men, men, men - -  

Vi skal passe på os selv og hinanden, så er du syg eller i risikogruppen, så bliv hjemme og lad være 

med at udsætte dig selv eller dine klubkammerater for en risiko. De gængse retningslinjer gælder 

også i klubben. 

Derfor kommer roning til at foregå på følgende måde: 

Kajakker, singlesculler (forudsætter man er frigivet til dette) og gigbåd kan man bruge fra nu af. De 

2-  og 4-åres inriggerbåde kan ikke overholde afstandskravet på 2 meter, som er det gældende pt. 

Derfor må de blive i klubhuset.  

Klubhuset er lukket for al aktivitet og bruges kun som gennemgang ned til materiellet. Der er dog 

tændt for det varme vand, så hvis du vælter i kajak, kan du få dig et bad. Men det kræver, at du 

gør badet rent efter dig. Toiletter kan kun bruges i nødstilfælde. Hvis det bliver nødvendigt, skal du 

spritte grundigt af og gøre rent efter dig.      

Der må maks. være 4 personer i gennemgang(klubhus) og bådhal på en gang. Er du nr. 5, så venter 

du pænt, til der er plads. Gå gerne ud 2 eller flere i kajak, bare I overholder afstandskravet. 

Computeren bliver ikke sat op, så du bruger din egen mobil til at registrere dig på Rokort.dk  

Jeg vil nu beskrive, hvordan det kommer til at foregå, fra du starter hjemmefra, til du er hjemme 

igen.: 

Du starter med at gå ind på Rokort.dk og reservere en båd. Det gøres under fanen reservationer 

(den 3. fane fra venstre, hvis du bruger en pc).  Hvis du bruger en mobil, trykker du på ”både,” som 

er den midterste fane i bunden af skærmen.   Du opretter nu en reservation på den båd/kajak, du 

vil bruge og i det tidsrum, der er, fra du står i klubben, og til du har rengjort materiellet igen. 

Så møder du op i klubben, omklædt hjemmefra i rent rotøj. 

Når du er ved klubben, spritter du dine hænder af med sprit, du selv har med hjemmefra, inden du 

låser op og går ind i klubben. Inde i klubben er det på bordet til højre en stak engangshandsker, 

som du tager et par af. Dem har du på hele tiden, mens du henter, hvad du skal bruge. 

Nede i bådhallen ved vandslangen er der, spande, børste og sulfoprodukter. Nu rengør du det ma-

teriel, du skal bruge og skyller af med vand. 
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Husk også at rengøre rengøringsartikler. 

Gå igennem klubben og smid dine nu brugte handsker ud. Når du er uden for klubben igen, opret-

ter du din tur på rokort.dk, og så må du have en god tur.  

Når du kommer hjem igen, spritter du dine hænder af og går ind i klubben og tager et nyt sæt en-

gangshandsker.  

Nu skyller du bare materiellet, som du normalt ville have gjort og tørrer det af med de engangs-

klude, der er ved vandslangen. Engangskludene smides i skraldespanden efter aftørring af mate-

riel.   

Når du forlader klubben, lægger du dine brugte engangshandsker i skraldespanden. 

 

 I bestyrelsen er vi enige om, at det er en overkommelig måde for alle, og det skal vi nok få til at 

lykkedes ved fælles hjælp. 

Så er der lige en ting tilbage, og det er redningsmidler. Til singlesculler bruges de oppustelige ve-

ste, og de gøres i denne tid personlige, da retningslinjer for rengøring ikke er på plads endnu. Man 

finder en vest, og den tager man så med sig hjem, så den bliver en del af dit eget udstyr.  Kontakt 

materielforvalter Torben Darup, på materielforvalter@lindenborgroklub.dk eller mobil 5048 2904, 

han vil så notere, hvilket nr. vest du har. Så vi har styr på, hvor de enkelte er. 

Til gigbåden kan man bruge de oppustelige eller de gamle faststofveste. Her gælder samme regler 

som ovenstående.  

Til kajakkerne bruges svømmeveste, og jeg ved, mange har deres egen. I bedes tage jeres egen 

med frem og tilbage hver gang. Til dem, der ikke har egen svømmevest, kan I låne en af klubben. 

Du skal kontakte Torben, der så registrerer dig og nummeret på din vest. Nummeret stå skrevet 

uden på vesten.  Du tager den med frem og tilbage hver gang. Den må ikke blive i klubben. Vi har 

pt. ikke veste til alle. Men vi vil købe ind i det omfang, der bliver behov for. Svømmeveste rengøres 

på samme måde som andet materiel, og så skal de bare hænge til tørre hjemme hos dig selv. 

Vi udsætter opdatering af svømmebeviser, til fjordens vand er så varmt, at vi kan svømme i fjor-

den, da svømmehaller er lukket ned pt. 

Vi opkræver nu det årlige kontingent, så vi kan få nogle penge i kassen.  

Må vi alle få mange gode stunder på vandet i en anden udgave end den, vi er vant til. 

 

 
 

 

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 
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