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Lindenborg Roklub 
 
Nyhedsbrev maj 2020. 

 

 
Nu kan flere komme på vandet. 

 

Nu er vi kommet godt i gang med at få kajakkerne på vandet, og alt fungerer efter vores retnings-
linjer, dejligt at se.  

Vi har nu besluttet at give tilladelse til, at de 2-åres inriggere kan komme på vandet fra torsdag 
den 7/5-2020 kl. 12:00. Under følgende forhold: 

Der ros kun i faste hold, og et hold består af 3 personer, man kan ikke være med på mere end ét 
hold. Man finder selv ud af, hvem man vil være på hold med og melder så dette hold til rochef     
Lisette Jørgensen på rochef@lindenborgroklub.dk eller mobil 4092 5560. 

Både reserveres på rokort.dk på samme måde som kajakkerne. Der må kun være 1 rohold i båd-
hallen ad gangen. Klubhuset må kun benyttes til gennemgang 

Vi udleverer redningsveste til alle på samme måde som svømmeveste til kajakkerne, det vil sige, 
man aftaler med materielforvalter Torben Darup materielforvalter@lindenborgroklub.dk eller mo-
bil 5048 2904 om, hvilken vest man tager, og den har man så personligt, indtil vi er ude af den nu-
værende ”coronasituation”. Vi har ikke selvoppustelige veste til alle, så jeg vil opfordre alle dem, 
der er rigtig gode svømmere og adrætte, til at tage en faststofvest. Hvis vi løber tør for veste, vil vi 
anskaffe yderlige faststofveste 

Vi indkøber en tryksprøjte, som kommer til at stå i bådhallen ved vandslangen. Den bliver fyldt 
med en sæbeopløsning, som man så bruger til at sprøjte båden ind i. Vi har besluttet, at nu var ti-
den inde til at opgradere på vandslangesituationen, så vi sætter en slangerulle op, så det bliver let-
tere at vaske vores materiel.  

Vi opfordrer til, at skift finder sted i forbindelse med en bådebro eller andet sikkert skiftested.  

Da man sidder med hænderne på årerne, bedes man have nogle desinfektionsservietter med på 
turen og så lige tørre årerne af, når man skifter plads.   

Når man kommer hjem igen, rengøres håndtagene på årerne med børste. Ellers er der samme pro-
cedure som for kajakkerne. Se nedenstående: 

Du starter med at gå ind på Rokort.dk og reservere en båd. Det gøres under fanen reservationer 
(den 3. fane fra venstre, hvis du bruger en pc).  Hvis du bruger en mobil, trykker du på ”både,” som 
er den midterste fane i bunden af skærmen.   Du opretter nu en reservation på den båd/kajak, du 
vil bruge og i det tidsrum, der er, fra du står i klubben, og til du har rengjort materiellet igen. 

Så møder du op i klubben, omklædt hjemmefra i rent rotøj. 
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Når du er ved klubben, spritter du dine hænder af med sprit, du selv har med hjemmefra, inden du 
låser op og går ind i klubben. Inde i klubben er der på bordet til højre en stak engangshandsker, 
som du tager et par af. Dem har du på hele tiden, mens du rører ved kontakter, håndtag  m.m. og 
henter, hvad du skal bruge. 

Nede i bådhallen ved vandslangen er der spande, børste og sulfoprodukter. Nu rengør du det ma-
teriel, du skal bruge og skyller af med vand. 

Husk også at rengøre rengøringsartikler. 

Gå igennem klubben og smid dine nu brugte handsker ud. Når du er uden for klubben igen, opret-
ter du din tur på rokort.dk, og så må du have en god tur.  

Når du kommer hjem igen, spritter du dine hænder af og går ind i klubben og tager et nyt sæt en-
gangshandsker.  

Nu skyller du bare materiellet, som du normalt ville have gjort og tørrer det af med de engangs-
klude, der er ved vandslangen. Engangskludene smides i skraldespanden efter aftørring af mate-
riel.   

Når du forlader klubben, lægger du dine brugte engangshandsker i skraldespanden. 

 

Jeg håber at se endnu flere gode ture på rokort.dk  

 

 
 

 

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 

 

 


