Nyhedsbrevet for sommeren 2012
Vejret har været lidt blandet her i forsommeren, men de fleste medlemmer er alligevel kommet godt i gang med at ro
og har nydt både uroligt vand og fine aftener med blankt vand, marsvin og sæler. Der har været usædvanligt meget
dyreliv i år
Er du ikke kommet i gang med at ro endnu, så ligger sommervejret forhåbentlig lige om hjørnet.
Her i foråret har vi haft ca. 20 kajakkaniner og 12 inriggerkaniner på kursus og opfølgningskursus. De nye
roere/kajakroere er snart færdige med instruktionsforløbet, og vi opfordrer alle medlemmer til at tage sig godt af dem,
når de skal med ud at ro. Nogle kajakkaniner har måske også brug for følgeskab, så de kan nå op på de km, der skal
til, for at de kan frigives.
Ugekalender:
Fælles roaftener for både inriggere og kajakroere
Tirsdag og torsdag kl. 18
Søndagsroning kl. 9.30
Formiddagsroning: Tirsdag kl. 9.45
Nyt fra Bestyrelsen: To glade nyheder
En glædelig besked til inriggerne: Vi har vinket farvel til de gamle, tunge træårer, så vi nu har fiberårer i alle bådene.
Mød endelig op og prøv de nye superårer, så vi kan få lidt gang i roaftenerne og søndagsroningen igen. Det har været
lidt tyndt med tilslutningen den seneste måned, men nu har vi et kuld frisk-frigivne roere, som gerne vil med på
vandet.
… Og så det gode budskab til kajak-roerne: Vi får en ny kajaktrailer med plads til 15 kajakker her i løbet af sommeren.
Det vil gøre det endnu lettere at få pakket kajakkerne og komme af sted – og der er mange gode ture og
fællesarrangementer at se frem til.
Nyt fra turudvalget: Ændring til året turkalender
I august har vi to ture, som normalt har mange deltagere. Kajakturen Tørring- Klostermølle og fællesturen til Hov Røn.
Vi ved, at mange har skrevet dem i kalenderen, men vi bliver alligevel nødt til at bytte om på de to datoer. Vi beklager
meget, men det har været nødvendigt pga. af datosammenfald mellem årets fællestur og regattaen i Århus.
Her er den nye turplan for eftersommeren og efteråret
18. aug: Fælles klubtur for uroere, inriggere og kajakroere til Hov Røn ca. 20 km
(Turudvalget)
25. august: Kajaktur Tørring Klostermølle 40-45 km. (Torsten)
1. sep: Kajaktur Skjern Å 36 km (Johannes)
8.-9. sep: Tour de Gudenå, kajak 60 eller 120 km (Else/Torsten)
6. okt. Randers: Støt Brysterne - kvindekajakløb 6 eller 12 km (Else)
20.-21. okt: Løvfaldstur til Silkeborg Roklub 20-30 km pr. dag ( Marianne og Else)

Andre arrangementer:
Lørdag den 23. juni: Kanintur til Skanderborg Sø
En sjov og udfordrende tur. Den er 15-25 km med et par pauser undervejs. Så alle kaniner kan være
med. Husk tørt tøj, madpakker, lidt sødt, og masser af væske. Kaffe og The tager vi med fra klubben.
Tilmelding inrigger-roere senest den 20. juni til Anette mail@anettelahn.dk . Vi har stadig plads til et
par inriggerkaniner fra sidste eller forrige år, hvis I aldrig har været med på denne kanintur. Vi mødes
i klubben kl. 8.30 og forventer at være tilbage i klubben igen senest 17.30.
Tilmelding for kajakkaniner sker direkte til Torsten og Leif.

Lørdag den 23. juni kl. 18: Sankt Hans fest
Odder Roklub holder som sædvanlig Sankt Hans efter devisen tag selv din grillmad og evt. drikkevarer
med. Pølser giver klubben i år, og vi har også et lille depot af sodavand, øl og vin.
Kom og vær med til at fejre sommeren. Alle er velkomne inkl. børn, ægtefæller, kærester og hunde.
Vi starter kl. 18 med at tænde op i grillen og sætte borde op. Inde eller ude - alt efter vejret. Spisetid
kl. ca. 19.
Bålet tændes kl. ca. 21
2.-5. august: Byfest
Husk at melde dig som hjælper, hvis du er hjemme og kan give en hånd med. Læs mere nedenfor!
Lørdag den 4. august: Storskærmsroning på byfestpladsen?
Hvis Odders Roklubs Juliane Elander kommer i finalen til OL. Følg med på hjemmesiden og i pressen.
Nyt fra Byfestudvalget
Nu er der kun er en uge eller to til det halve af klubbens medlemmer drager på sommerferie, og onlinetilmeldingen har
allerede ligget på hjemmesiden i 14 dage.
Heldigvis er der allerede en del medlemmer, der har skrevet sig på til vagter. Tak for det. Vi håber at mange flere vil
gøre ligeså. I byfestperioden den 2.-5. august skal vi have besat ca. 250 vagter, så vi har faktisk brug for alle, der er
hjemme. Forældre, kærester, ægtefæller, familie og venner, må også gerne hjælpe med.
Det er sjovt, socialt og som regel også sommervarmt – og ud over det er det en god måde at lære de andre
medlemmer at kende på. Målet med byfesten er at profilere klubben i lokalområdet og samtidig tjene – forhåbentlig
mange – penge hjem til roklubben. Uden byfest og 24-timers roning havde vi fx ikke råd til nyt materiel!
Du kan skrive dig på i onlinetilmeldingen på hjemmesiden, og vi vil så mindeligt bede dig gøre det, inden du rejser på
ferie, hvis du ved, at du er hjemme og kan hjælpe. Det er med til at forebygge stress hos byfestudvalget.
Har du/I problemer med at logge på/skrive dig på – så kontakt Anette Lahn Hansen på 2945 5422 eller
mail@anettelahn.dk
NB: Vi fik en ny struktur på byfesten sidste år, og de samme 15 nøglepersoner har meldt sig som byfestansvarlige
igen i år. Det letter både forberedelsesprocessen og byfestdagene, men vi kan altså godt bruge et par ansvarshavende
mere. Så… hvis du vil hjælpe en hel dag eller en/to halve dag, så kontakt Anette. Det primært pølseholdet og
natholdet, der mangler et par ”chefer”.
Ellers er der vist bare at sige: Vi ses på vandet
Bedste hilsner fra bestyrelsen/turudvalget/byfestudvalget.

