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Lindenborg Roklub 

 

Nyhedsbrev juni 2019. 
 

 

Så kom vi for alvor på vandet. 

 
I skrivende stund har 74 personer været på vandet, og vi har tilsammen roet 4.722 km. Det er på niveau 

med sidste år, som ellers var rekordår. Så aktive, det er vi altså. Sol fra morgen til aften har vi ikke haft så 

meget af. Men der har været mange flotte aftener, og der er bestilt flere til resten af sæsonen. 

 

De nye kajakelever er kommet godt i vej og velkommen til jer. Jeg håber, I føler jer godt modtaget.  

Dem af jer, jeg har mødt i klubben, har de dejligste smil, så det tegner godt. Desværre sprang der  

en del fra lige op til start, så vi har ikke 2 fulde hold.  

 

Der er en god flok kajakroere, som knokler med at få et IPP3-bevis. Jeg håber, det lykkes for jer alle. 

 

Vores gigbåd, Langholm, har fået nye svirvler, så nu er den klar til mange ture på vandet igen. Vil du ro med 

to årer, eller kunne du tænke dig at prøve det, så kontakt rochef Lisette, så vil hun arrangere en prøvetur. 

Ellers bliver der legedagene at prøve den i. 

 

Fællesroningen går godt, mens Sved-på-panden-roning er for de MEGET få. Jeg vælger at tro, det er tids-

punktet torsdag kl. 18:30-20:00, der afholder nogen fra at komme, for det er ikke så hårdt, at man skal 

være bange for at prøve det.  

 

Vi har fået ny dør i klubben og et nyt nøglebriksystem. Her er mere info om dette: 

 

OBS! 
Ombytning af nøgler. 

Så er klubbens nye elektroniske låsesystem sat i drift. 

Indtil videre vil der være adgang både med den blå nøgle og med den nye nummererede røde nøglebrik. 

Det forventes, at brugen af den blå nøgle stopper pr. 1. juli 2019. 

 

De af jer, der allerede har fået udleveret en blå nøgle, kan få denne byttet til en nummereret rød brik. 

Kajakroere under oplæring får i forbindelse med frigivelse udleveret en rød brik uden beregning,  

da betalingen for den indgår i kursusgebyret. 

Alle andre medlemmer kan få udleveret en rød brik mod betaling af 50 kr. 

Ved udmeldelse af klubben skal nøglebrikken leveres tilbage til klubben.  

For at kunne få udleveret en nøglebrik skal man have betalt sit kontingent samt have  

gyldigt svømmebevis, hvis man deltager i aktiviteter på vandet. 

 

Vi forsøger at arrangere ombytning og udlevering i forbindelse med sædvanlige rodage og -aftener,  

og kontaktpersoner vil normalt være: 

Erik Borup, Lisette Jørgensen, Boye Larsen, Lone Askirk og Jørgen Grastrup. 
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Der kan også træffes individuelle aftaler direkte med Jørgen Grastrup.  

Systemet kan undtagelsesvist bruges med en 4- eller 6-cifret PINkode, som kan fås ved personlig henven-

delse til nøgleansvarlig(Jørgen Grastrup). (Bruges ved besøg fra andre klubber og lignende) 

 

Brugen af det elektroniske system er simpel. 

Før den røde brik op til tastaturet til venstre for døren, og systemet vil åbne for adgang og være åbent et 

stykke tid, før det låser igen. 

Bruger du en tildelt PINkode i stedet for en nøglebrik, afsluttes koden med #. 

Skal du ud, så tryk på vippekontakten til højre for døren. Kan også åbnes manuelt på drejeknap på indven-

dig side af dør. (Drej med uret) 

Bruger du en forkert brik eller en forkert PIN kode, så blokeres systemet ved fjerde forsøg og er herefter 

spærret nogle minutter. 

Bruges den manuelle frakobling på låsekassen / låsesystemet, så husk på at tilkoble systemet igen, når  

frakoblingen ikke længere skal bruges.  

 

Sidste person, der forlader klubhuset, er ansvarlig for, at huset er lukket og aflåst! 

 

Oplever du problemer med brugen af nøglebrikken, så kontakt nøgleansvarlig. 

Jørgen Grastrup 

Pt. Nøgleansvarlig 

Mob. 30644623           

 

 

Jeg vil slutte med at ønske jer flere gode oplevelser på vandet.  
 

 

 

 

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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