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Nyhedsbrev September 2018. 

 

Fantastisk. 
 

Det var lige det ord, der faldt mig ind, da jeg sad og skulle opsummere sommeren, der er gået.  
”Aldrig” er et stort ord at bruge, så jeg vil skrive: ”Huske” i stedet.  
Jeg kan ikke huske en sommer, der har været så god for roningen før. Lange lyse nætter og roligt vand. 
Mange, mange kilometer er det blevet til for os alle sammen. Kontoen til solcreme har virkelig måttet holde 
for i år.  
 
Det er dejligt at se, at selv om instruktionen er slut for kajakkernes vedkommende, så arrangeres der stadig 
ture, så alle kan få hentet nogle kilometer og få mere erfaring. Jeg vil opfordre dem, der ror kajak, til at 
glemme/gemme den gode sommer, hvor der var varmt og stille vejr hver dag. Nu kommer efteråret, og 
vandet er stadig varmt, så kom ud og tag nogle ture, når der kommer vind og bølger igen, så I kan se, at 
man godt kan ro i andet end høj sol.  
 
Ca. en gang om måneden besøger vi andre klubber og låner deres grej. Og nu er det endelig lykkedes også 
at få kajakroere med på en fællestur til en anden roklub. Sidste gang var vi 5 til robåd og 4 til kajak. Det var 
dejligt at være med til, og alle hyggede sig. Jeg håber, vi nu har nogle gode ambassadører for dette koncept. 
Årets sidste tur bliver onsdag den 3/10 kl. 17:30 i Holbæk Roklub. De har både kajakker og robåde. Tilmel-
ding via rokort.dk eller besked erikborup75@gmail.com  
 
Apropos Facebook. Så er der kommet god gang i den lukkede gruppe, hvor vi blandt andet søger romakkere 
til en bestemt dag, eller lignende. Jeg kan kun opfordre jer alle til at melde jer ind i den gruppe. Den hedder 
Lindenborg roklub og har et billede af en solnedgang.  
 
Boye A. Larsen er som suppleant trådt ind i bestyrelsen efter Else Strandgård og Jørgen Grastrup har meldt 
ud, at han ikke genopstiller ved næste generalforsamling. Derfor er vi allerede på jagt efter 2 personer, som 
kunne tænke sig at give en hånd med i vores lille forening.  
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Vi leder også efter 1-2 personer, som er villige til at tilegne sig viden om vedligeholdelse af kajakker. Vi har 
kørt noget på pumperne de sidste par år, og nu er det altså nødvendigt at få gjort noget ved det. Du behø-
ver kun at have interessen for at lære, vi finder frem til et relevant kursus til dem, der måtte have lyst til at 
hjælpe os alle sammen til at have materiel til rådighed, når vi skal på vandet. 
 
Der er jo stadig lang tid endnu, vi har først standerstrygning den 28/10, hvor vi mødes og siger tak for 
denne sæson på vandet. En god mulighed for at mødes med dem med har haft så meget med at gøre hele 
sommeren. Så der ligger mange kilometer og oplevelser i resten af året. Desværre har vi jo ikke så meget 
dagslys til rådighed, som vi havde tidligere på året, og derfor starter rospinning op igen den 2/10. Vi har 
samme tider som sidste år, næsten. Tirsdag fra 17:00-18:00 og 18:00-19:00, torsdag 17:00-18:00 og 18:00-
19:00 lørdag er det 9-10 med instruktør på og 10-11 uden instruktør. 
Den 2/10 kl. 17:00-18:00 og 4/10 kl. 17:00-18:00 er det forbeholdt nye. Så kunne du tænkte dig at stifte be-
kendtskab med indendørsroning, så er det bare med at møde op. Rospinning er for alle uanset erfaring eller 
fysik. 
Der bliver tilmelding via hjemmesiden, som vi plejer, men i år kan man kun bestille 4 tider ad gangen. Vi op-
levede sidste år flere, som bookede rigtig mange tider, og så var der ikke plads til nye. Vi oplevede også 
mange, der meldte fra igen. Vi opfordrer til, at man tænker på sine kammerater, hvis man ikke kan komme. 
Sørg for at få meldt fra i god tid, så andre kan komme til.  
 
EFTERRLYSNNG. Er der nogen, der har set Ingen???  
Det lader til at ”Ingen”, er den eneste der ikke kender til vigtigheden i, at få indrapporteret skader på vores 
fælles materiel. Der har været flere episoder over sommeren hvor ”Ingen” har lavet flere skader. Ting bliver 
brugt, og ting bliver slidt og kommer til skade. Det er helt naturligt. Men kunne vi bare få oplyst, hvis noget 
går i stykker, kunne vi få det lavet med det samme, så alle kan komme på vandet, når de har lyst. Rapport til 
materielforvalter@lindenborgroklub.dk eller via rokort.dk 
 
Må man ro, når man er fuld?   
Nej, det må man ikke, men man må godt ro, når månen er det. Den 25/9 er der måneskinstur. Se mere på 
www.lindenborgroklub.dk og Facebook i næste uge.  
 
Vi har spurgt jer alle sammen om interesse i at opbevare egen kajak i et evt. kommende kajakhotel. Der var 
positivitet nok på tilbagemeldingerne til, at vi fortsætter med projektet. Det tager tid, der er mange ting at 
tage stilling til og vi er ikke i mål endnu, men alt godt kommer til den der venter. 
 
Selv om lyset aftager, så oplyses mit sind, hver gang jeg møder smil i roklubben. Disse smil vil jeg tage med 
mig frem til standerstrygning.  
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