Birkerød Ro - og Kajakklub

Nyhedsbrev nr. 5, 2017
Tagprojektet
Der arbejdes intensivt med udarbejdelse af udbudsmaterialet. Der er nedsat en styregruppe og en
projektgruppe med repræsentanter for både os og sejlklubben. Carsten Nilaus Pedersen sidder i
styregruppen, og Torben Gunge og Jørgen Kleisdorff sidder i projektgruppen. Hvis alt går efter
planen, forventes arbejdet udført i perioden august til oktober.

Svømmeerklæringen
Mappen til brug ved afgivelse af svømmeerklæringen ligger nu ved rocomputeren. Ingen roning
uden underskrift.

Laminerede rokort
De laminerede rokort er blevet gennemgået og opdateret, og alle frigivne medlemmer skulle nu
have et kort med angivelse af deres rettigheder. Nye medlemmer får deres kort ved frigivelsen.
Indtil da bruges der et kaninrokort ved inriggerroningen.

Medlemstallet
Medlemstallet er svagt stigende. Atten medlemmer har meldt sig ud, men 21 er kommet til. Disse
fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem inrigger og kajak. Velkommen til nye medlemmer.

Roskolen og kajakskolen
Roskolen og kajakskolen er så småt ved at gå igang. Kajakroerne har været i svømmehallen og
inriggerroerne har introduktionsaften 4. maj og roweekend 6. og 7. maj. Tag vel imod de nye
roere. Som noget nyt bliver de nye inriggerroere tilknyttet faste mentorer blandt instruktørerne.
Det vil forhåbentligt betyde en (endnu) bedre introduktion til både klubben og roningen. Men det
vil stadigvæk være dejligt med et stort fremmøde af erfarne inriggerroere mandag og onsdag
aften, hvor inriggerkaninerne ror.
Der vil være kajakkaniner på vandet ved de fleste aftenroningen. Men det vil overraske meget,
hvis der ikke også er kajakker til rådighed for allerede frigivne kajakroere.

Kajakroning i Farum Sø
Med henblik på den usandsynlige hændelse at vi udsættes for kontrol ved roning i kajak på Farum
Sø, er der i hver kajak placeret en lamineret liste med navne på klubbens kajakmedlemmer. Den
kan så bruges i kombination med medbragt egenlegitimation.
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Coastal båd
Vores gig, Lampda, som ikke har været på vandet sidste år, er blevet solgt til Nivå Roklub. Vi har
med delvis finansiering fra dette salg bestilt er 2’er coastalbåd med forventet levering inden
sommerferien. Det er en meget stabil to-årers outrigger. Frigivne, fuldgyldige inrigger medlemmer
af klubben har automatisk ret til at ro i denne nye bådtype. Roere med scullerret har automatisk
status som styrmand på coastalbåden. Status som styrmand på båden kan endvidere erhverves af
nuværende inrigger styrmænd efter aflæggelse af en mindre prøve. I denne bådtype roes baglæns
uden styrmand, så alt for megen stivhed i ryg og nakke er ikke af det gode.......

Rensning af iltanlægget på søens bund
I perioden fra 7.- 14. maj renses iltslangerne på bunden af søen. En større pram, opankret med
lange ankertove, vil derfor være at træffe på søen. Arbejdet udføres dog ude midt på søen, så det
skulle ikke volde problemer for vores roning. I hvertfald ikke dersom reglen om maksimal afstand
til bredden overholdes........

Grillaftener
Grillafterne starter onsdag den 10. maj efter roningen. Egen mad til grillen medbringes. Øl, vin og
vand kan købes.

Niels Ørnbjerg
25. april
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