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Lindenborg Roklub 

 

Nyhedsbrev september 2020. 
 

 

Indvielse af kajakhotel m.m. 

 

 

 

Nu står kajakhotellet flot og næsten klar til brug. Der er lagt mange, stærke frivillige kræfter i, og 
der skal lyde en stor tak til alle, der har været med til at arbejde på projektet. 
 
Det skal fejres med indvielse lørdag den 3. oktober 2020 kl. 17:00. Vi tænder op i grillen, så vi kan 
samles udenfor til et par hyggelige timer. Meld gerne senest den 28. september til Lisette 
på lire@postkasse.com, om du kommer af hensyn til antal deltagere og indkøb. Vi kan maks. være 
50 personer, alle ved hvorfor.  Vi døber også de tre navnløse kajakker. Så der er dobbelt op på 
festlighederne.  

Men inden vi skal indvi kajakhotellet, så har vi lige et andet arrangement samme dag. 

Vi åbner rospinnings-sæsonen med Lyserød lørdag den 3. oktober. Se mere om dette arrangement 
på vores Facebookgruppe. Tilmelding skal ske til Gitte på gittebylov@gmail.com. Kom og få god 
motion til god musik og støt et godt formål. Er du ikke på Facebook, så skriv til Gitte for mere in-
formation. 

Herefter fortsætter rospinningen på følgende tider: 
 
Tirsdage kl. 17.00-18.00 og kl. 18.00-19.00, 
Torsdage kl. 17.30-18.30 og "fri leg" kl. 18.30-19.30, nye rospinnere, test, 8GP osv. vil også være 
på dette tidspunkt. Nye rospinnere bedes kontakte Lisette, for en aftale om ”intro”. Torsdag den 
8/10 kl. 18:30-19:30 er for nye rospinnere, så book dig ind den dag, hvis du gerne vil prøve. 
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Lørdage kl. 9.00-10.00 og "fri leg" kl. 10.00-11.00. 
 
Se hjemmesiden for booking af tid. 
 
Der vil i år være 7 deltagere pr. hold plus instruktør, så vi kan overholde afstandskrav, og maski-
nerne i hele lokalet skal sprittes af før og efter brug. Det er aftalen med efterskolen. 
 
Hvis du har spørgsmål til rospinning, så skriv til Lisette på lire@postkasse.com eller læs mere på 
hjemmesiden under "rospinning".  

Yoga kan vi desværre ikke tilbyde denne vinter, da skolen ikke kan stille lokaler til rådighed, hvor 
gerne de end ville. Kommer der lige pludselig en åbning, er vi klar.  

Selv om kajakeleverne er startet sent i år, så er de allerede klar til at gå op til prøve i denne uge. 
Lad os krydse fingre for, at de ikke blæser væk med den vejrudsigt, vi har pt. Der er virkelig lagt 
kræfter i det fra instruktørernes side, og midt i det hele klemte Dan også lige et børne/forældre-
hold ind også. Stor tak til jer alle.  

Jeg skrev til jer i går ang. et medlem som er testet positiv for covid-19. Vedkommende var ude i 
kajak og har ikke været i kontakt med andre. Når/hvis der er andre der bliver testet positiv, så kon-
takt mig med det samme, så vi kan få opsporet hvem vedkommende kunne tænkes at have haft 
kontakt til. Så husk de gode vaner og få rengjort vores materiel hver gang det har været brugt. 
Husk! Passer du på dig selv, passer du også på andre.   

Jeg håber, alle får det sidste ud af sæsonen, vi holder allerede standerstrygning søndag den 25/10-
2020. Mere info om dette kommer senere.  

 

 

 
 

 

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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