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Nu bliver aftnerne længere og længere, så det er bare om at komme ud og nyde vandet.  Vandet er 

snart 10 grader, så mon ikke snart, vi ser kajakker på vandet. 

 

Vi sender snart opkrævning på kontingent ud. Vi er lige ved at skifte bank og få styr på Member-

link, så der går nok lige 1-2 uger endnu. 

Vi har prøvet med en kampagne for roskole på Facebook, men det gav desværre ikke noget. Men 

kender du nogen som vil med ud og lære at ro, så bed dem tage fat i Lisette på: rochef@lindenborg-

roklub.dk  

Lige nu regner vi med, vi kan starte kajakundervisning i begyndelsen af maj. 

De seneste retningslinjer ang. corona fra DFfR kan du se her: https://roning.dk/kerneydelser/vi-

den/corona-find-raad-og-vejledning/  

Igen i år opfordrer vi folk til at tænke sig om og tage vare på egen sikkerhed. Svømmeveste bliver 

igen personlige, så når du kommer, så find en vest, der passer, og giv materielforvalter Torben be-

sked om, hvilken vest du tager på materielforvalter@lindenborgroklub.dk En del købte egne veste 

sidste år - husk at få set efter om de er, som de skal være, så sikkerheden er i top. 

Det samme gælder for de gamle orange faststofveste til robådene. De oppustelige veste bliver i 

klubben i første omgang, da vi vil bruge dem, hvis der skulle komme nye roere og til gæsteroere.  

De kan selvfølgelig bruges som normalt, bare du lige tørrer dem af med en klud med sæbe på. De 

skal IKKE vaskes eller DYPPES i vand, da de så vil blive udløst. 

 

Vi håber på, at vi kan få gang i fællesroningen igen. Det bliver tirsdag og torsdag som i ”gamle 

dage” mellem 17-21 alt efter vind og vejr. Vi opfordrer til, at man få lagt alle fællesture på rokort, 

så alle kan se hvornår, der er fællesroning, og vi kan være sammen på vandet.  

 

Vi har købt en coastrunner-kajak mere, så vi nu har tre af denne type. Navnet bliver Strandskaden. 

Så nu er det bare ud på vandet med den.  
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Rospinningen fortsætter i vores udendørsafdeling Skullerupvej og online.  

 

Håber, vi ses 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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