April 2012
Nyhedsbrev fra Odder Roklub
Kære medlem
Forårssæsonen er gået i gang. Vi havde standerhejsning palmelørdag – kombineret med arbejdsdag og
spisning om aftenen. En hyggelig og produktiv dag med 14-15 aktive hjælpere. Tak for det.
En af de mange praktiske ting, vi fik ordnet var det nye fodhegn, som kommunen har krævet, at vi lavede
ud mod Plantagevej (et led i godkendelsen af vores kajakhus). Vi var glade for at have styr på hegnet.
Glæden blev dog kort, fire dage efter, havde en flok fulde, unge mennesker allerede trådt hegnet i stykker,
og det skal vi have en løsning på inden den 16. april. Der får vi inspektion.
Hegnet betyder ændrede parkeringsforhold med indkørsel bag om hegnet og ind langs klubhusets
nordside. Johannes vil lave en plan over de nye p-pladser og hænge dem op i klubhuset, så der kan I se,
hvor vi må – og ikke må – parkere i fremtiden. Når vi er flere end 12 biler, må resten finde andre
parkeringsmuligheder, fx på Trekanten, eller også må vi blive bedre til at cykle ned i klubben. Cyklerne skal i
fremtiden parkeres langs bådhuset.

24-timers roning fredag den 20. lørdag den 21. april (kl. 15-15)
Eventen ligger sent i år, og vi ved godt, at det er forår, og at lysten til roning trækker mere i retning af
vandet end ergometeret, men… vi håber alligevel, at alle, der har roet ergometer her i vinter vil give en
hånd – eller rettere en hel krop med – en eller flere timer, så vi kan få fyldt tiderne op. På den måde kan vi
også få sluttet vintersæsonen af med manér og tjene gode penge til klubben.
On-linetilmeldingen er lagt op for 10 dage siden, men er stadig gabende tom. Så kig i kalenderen, om du
kan komme og ro med/ og eller hjælpe med det praktiske. Skriv dig på nu, please, og husk, at Kvickly sørger
godt for os med forplejning og drikkevarer, så det er ikke bare surt slid. Det er også hyggeligt.
Fra motionistside har flere peget på, at de ikke ønsker at ro med 20-30 sek’s skift, så derfor er der allerede
nu på tidsplanen skrevet nogle tidspunkter ind med få skift og nul turboroning. Det er fredag fra kl. 20-21
og fra kl. 22-23 og lørdag fra kl. 6-8. 3,5, 10 eller 15 minutters skift er helt ok.
På de øvrige motionisttidspunkter fredag fra 21-22 og fra 23-24 skal deltagerne også selv aftale, hvordan de
vil ro, inden de går på. Det er vigtigt, at alle føler sig godt tilpas med roformen.
Pulle kommer hjem med tre af sine elitepiger fra landsholdet, og de skal også ro 3 min’s skift i den time,
hvor de skal ro med Juliane og Anne Lolk. Det har vi lovet deres træner.
Det er selvfølgelig også ok, at uroere, talenter og elite at vælge deres foretrukne roform – turboroning, men
det bliver ikke i år, at vi sætter rekorder. Det vigtigste i år er, at der er nogen, der ror alle 24 timer, og at alle
har det godt med det!
Måske kommer der også anden hjælp udefra. Ry Roklub er fx ved at undersøge, om de kan hjælpe, og
Mathias og Alex er også i dialog med deres trænere, om de kan få fri. De er jo midt i konkurrencesæsonen.

En sidste ting omkring 24-timers. Vi kan altid bruge tip til nye sponsorer. Så hvis du har en arbejdsplads,
eller andre gode kontakter, der evt. vil støtte eventen, så spørg om de vil og giv besked til Anette på
mail@anettelahn.dk eller 2945 5422, så skal hun nok følge op på det.
Hvis alle medlemmer kunne finde 1 sponsor til bare 1-2 kroner pr. km så ville det hjælpe gevaldigt. Til
orientering regner vi med at ro 400-425 km.
Privatpersoner må selvfølgelig også gerne støtte eventen.

Svømmeprøver og kæntringsøvelser lørdag den 5. maj og søndag den 6. maj.
Begge dage kl. 16-18.
Så vidt vi kan forstå, har alle uroere svømmet deres 600 meter, men vi andre må se at få det gjort, inden vi
skal på vandet. For nye medlemmer er begge dele et must!
Der er også mulighed for at genopfriske kæntringsøvelser med kajak og at svømme med årer, for
medlemmer, der har glemt den ædle kunst.

Turkalenderen
Sommersæsonen lokker med mange gode langture igen i år, så slå hellere kryds i kalenderen ud for de ture,
du har lyst til at deltage i.
Dato

Turen går til

Turens længde

Deltagere

Tur-ansvarlig

17. maj

Moesgård

30 km.

Kajak og inrigger Tur - udvalget

Løvspringstur på
Gudenåen.

20 km

Tur - udvalget

Klubtur

2. juni

Ry til Svejbæk

Kajak og inrigger

16. og 17. juni

Fur og Venø rundt

26 og 25 km

Kajak og inrigger Torsten

23. juni

Tåning Å

15/20 km

Kaniner
Kajak og inrigger

Rotidspunkter for voksne
Ro-aftner:

Torsten

Tirsdag fra 18
Torsdag fra 18
Weekend:
Søndag fra 9.30
Tidspunkter for instruktion i inrigger og kajak aftales på introduktionsmødet onsdag den 18. april kl. 19.
God forårssæson – vi ses på vandet.
Venlig hilsen bestyrelsen/ Anette

