
  
 

Nyhedsbrev – juni 2016  

Kære	medlem	af	Lindenborg	Roklub	 
 
Vinter og forår 
Der har været ydet en fin arbejdsindsats hen over vinter og forår. Vi er dog blevet lidt 
sent færdige med at afslutte vedligehold af bådene. Det gode vejr overhalede os indenom. 
Jørgen og Erik gennemgår romateriellet for at få lukket af for de sidste udestående 
arbejder. Der mangler nogen til at tage sig af de løbende reparationer af kajakker. 
Huset har gennemgået diverse vedligehold og reparationer. Afsatsen foran 
indgangsdøren er som ny, og der er nymalet mange steder for blot at nævne lidt. 
Desværre ser vi igen, at det er Tordenskjolds soldater, der får tingene til at ske. 
Tak til dem. Men der må flere til, hvis vi skal fastholde vores lave kontingent. 
 
Status for sæsonstart 
Rosæsonen i fuld gang. Efter en kold start, hvor vejret bevirkede aflysning af åbent hus-
dag, er vi nu godt i vej. Svømmehalsturen og standerhejsningen er fin fortid, og vi havde 
en herlig måneskinstur med 8 kajakker og 11 robådsroere, dog uden måne. Den ser vi 
bedre i eftersommeren, hvor der nok kommer sådan en tur igen. 
Vi var også repræsenteret  og godt besøgt på Gevninge Aktivitetsdag. 
Der er medlemstilgang på både kajak- og robådsområdet. På kajakområdet er der nu 
lukket for tilgang af kajakelever for i år. Der er også lukket for venteliste. 
Der er stadigvæk åbent for inriggere ( robåde). Kontakt rochef@lindenborgroklub.dk 
 
Plan over rohold. 
Der vil snarest blive udarbejdet en oversigt over, hvem der ror med hvem og hvornår. 
Oversigten kommer til at hænge på opslagstavlen ved skrivepulten. 
 
Opbevaring af og brug af oppustelige redningsveste. 
De oppustelige veste vil blive flyttet fra bådehal til herrernes omklædningsrum. Husk at 
efterse veste inden I bruger dem. Husk også på, at disse veste er automatiske, kun 
beregnet for roerne og skal bæres, når I er på vandet. 



To nye kajakker 
 

 
 
Der er indkøbt to nyere brugte kajakker, Rip og Rap. Desværre er Rip nødt til at få 
tætnet skottet, inden den er sikker at anvende. Noget af udstyret trænger også til en 
kærlig hånd og vil blive opdateret hen ad vejen. 
Desuden er Bedstemor And også skadet. Vi håber, alt snart er fikset. 
 
Adfærd og regler 
Desværre er der problemer med at passe på materiel, vaske kajakker og robåde samt 
rapportere om skader og mangler. Ligeledes skal der strammes op omkring brugen af ro- 
journaler. 
 
HUSK: 
Kajakker og inriggere skal vaskes og tørres bedre efter brug. Det gælder både 
indvendigt og udvendigt. 
Luger åbnes og tørres, og luger lægges løst i båd/kajak, så der er mulighed for 
lufttilførsel og dermed tørring i skroget. Vær ligeledes omhyggelig med at tørre træbåde 
ved drænprop under styrmandssædet 
Det er ikke sjovt at ”arve” en klistret, sandet og våd båd. 
 
HUSK: 
At udfylde HELE rojournalen. Navnlig forventet og endeligt hjemkomsttidspunkt samt 
mobilnummer og navn på den kajak, man aktuelt ror i g,lemmes for ofte. Frigivne 



kajakroere, der ror selvstændigt eller sammen med flere, skal hver udfylde en enkelt 
journal. Eventuelt kan man notere, hvem man er ude sammen med.  
Har du en kajakroer med, som kun må være med i det pågældende område sammen med 
dig, så skal du udfærdige en journal med dig som ansvarlig og deltager som besætning 
 
HUSK: 
Husk at meddele om problemer og skader på materiel og sikkerhedsudstyr. Det er i 
orden, at man uforvarende er kommet til at beskadige noget. Men det er bestemt ikke i 
orden blot at lade som ingenting og lade sorteper gå videre til den næste, der skal på 
vandet. 
 
HUSK: 
Har du en gæsteroer med, så skal der udfærdiges en attest og vær opmærksom på 
eventuelle begrænsninger for gæsteroning som anført i reglementerne. 
 
Netadgang i klublokalerne 
Nu er der netadgang i klublokalerne. Der er opsat seddel med hotspotnavn og kode. 
 
Kajakhotel  
Der bliver arbejdet grundigt videre med planerne for et kajakhotel. Det er en 
langsommelig proces gennem flere instanser. 
 
Diverse 
Der er varmt vand i hanerne hele sæsonen. 
 
Rospinning fortsætter lidt endnu med et onsdagshold. Der overføres umiddelbart et 
roergometer til klubhuset til almindeligt brug for klubbens medlemmer samt for træning 
i rotag. 
 
Klubben har en facebookside. Kik forbi, det er en åben gruppe, og der ligger link til den 
på hjemmsiden. 
 
Morgenroning. 
Som en forsøgsordning vil kajak og inriggere gerne på vandet sammen. Ordningen 
starter den 2. juli, hvor man bare skal møde op ved klubhuset kl. 8.00. Lisette og Erik vil 
være pladsvagter. Hjemkomst ved 10- tiden. 

Husk at slå græsset bare én gang i sæsonen. Maskinen er god, og den står parat i 
bådehuset. 



Du kan nemt se, om det er din tur: Se på græssets højde, når du ankommer. 
 
Ses vi til Store Legedag for medlemmer lørdag d. 25. juni kl. 14.00?  
Se vedhæftet indbydelse. 
 
GOD SOMMER 
 
 

 

 

På klubbens vegne 
Karen Margrethe Gabel 

 
 
 

HUSK - forudsætningen for vores lave kontingent bygger på, at vi selv deltager i klargøring og 
reparation af både og klubhus. 

 
 


