Birkerød Ro - og Kajakklub

NYHEDSBREV NR. 10
Corona situationen
I lyset af situationen giver klubbens nuværende retningslinier, samt ikke mindst efterlevelsen af
disse, rigtig god mening. Sprit af og hold afstand og alt det andet, som efterhånden burde være
standard. Og check lige op på procedurerne omkring rengøring af bådene og andet udstyr.
Procedurerne er slået op i klubben og kan endvidere findes på hjemmesiden.
Bemærk venligst, at de to kar med hhv. sæbevand og rent vand, der står for enden af robassinet,
er til brug ved afsæbning af kajakroernes svømmeveste, sprayskirts og paddleflows, og IKKE til
fyldning af spande med sæbevand. Her tages vand fra vandhanen i hjørnet. Og som kajakroer er
man mere end velkommen til at fylde karrene op, når de er ved at være tømte.

Nyt om baglænsroningen
De første nye inriggerroere er nu frigivet, og flere følger. Bådreservationssystemet fortsætter, i det
mindste indtil videre. Ved afgang kl 8.00 og 10.30 bliver der plads til 2 formiddagsroninger i en
given inrigger. Afgang kl 9.00 er ikke imod reglerne, men måske i denne sammenhæng ikke så
hensigtsmæssigt........

Langturene
Ture på fremmed farvand i inrigger er hjerteblod for en del fuldgyldige medlemmer. For at
udbrede kendskabet følger her en lidt information modtaget fra Vagn Rydahl.
Det er ikke blevet til så mange langture i år, men den 21. juli havde vi den traditionelle tur i
Københavns Havn. Vi var 14 roere afsted i en god kontant vestenvind, men også pænt læ det
meste af vejen. Vi roede igennem Frederiksholms Kanal, op igennem havnen, holdt frokostpause
på Trekroner fortet, kaffepause ved kanonbådsskurene og tilbage til KR igennem Christianshavns
Kanal. Samme kanal plejer at være et kaos af alle mulige fartøjer, men ikke i år. Coronaen har også
enkelte gode sider. Vi gennemførte en grundig efterbehandling af turen med bl.a. ”boblevin”
hjemme på vores egen terrasse i roklubben.
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Kaffe ved kanonbådsskurene

En kendt og meget seriøs Birkeroer i Christianshavns Kanal.

Så har der været 6 roere afsted på en lidt reduceret ”2-dages-tur for de gråhårede” den 3-4
august. Turen gik til Nykøbing Sjælland/Odsherred. Overnatning mm foregik i Jan og Anni’s hhv.
Birgits sommerhuse. Der blev roet 40 km i DFfR’s udstationerede både. Det blev en meget fin tur
for de 6, der kom afsted.
Søndag den 9. august var vi 8 roere i Frederiksværk og roede en forholdsvis behersket tur (20 km)
Frederiksværk Lynæs retur med en behagelig brise fra nord og dejligt solskin. I Lynæs Havn fik vi
set det gode skib Wallenberg, og Steen fik hilst på familien Beha Eriksen.
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Årets sidste langtur bliver Præstø mandag den 7. september – se det udsendte opslag og læg
mærke den korte tilmeldingsperiode. Sidste frist er Onsdag den 19. august, ikke som sættenissen
skrev i opslaget ”mandag”.

Nyt om kajakroningen
Årets kajakskole er startet her i weekenden 15/16 august med 10 deltagere. Efterfølgende er der
roning hver tirsdag og torsdag aften. Vi håber på godt vejr. På disse tidspunkter er ALLE kajakker
spærrede. Måske er ikke alle på vandet, med de nye medlemmer skal have mulighed for at prøve
forskellige.
Fællesroningen med turleder onsdag aften fortsætter. Som noget nye prøver vi også med
fællesroning mandag aften, dog uden turleder. Se mere på Facebook.

Opdatering af baglænsroernes laminerede rokort
Vi prøver at opdatere de laminerede rokort med jævne mellemrum. Check venligst eget rokort og
meld tilbage til kommunikation@birkeroed-roklub.dk, hvis den givne information ikke er
retvisende.

Observation af mink?
Der er enkelte gange observeret mink på vores areal. Er der tale om en enkelt strejfer eller er der
flere? Vi er i kontakt med et reguleringsteam, der er villig til at opsætte fælder, men hvor stort er
problemet egentligt? Giv venligst en tilbagemelding på kommunikation@birkeroed-roklub.dk, hvis
du har set/ser mink på grunden.

Ingen morgenkaffe
Forsøget med at starte søndagsroningen med fælles morgenmad, annonceret i sidste nyhedsbrev,
blev ikke til noget på grund af manglende tilmeldinger.

BRK/Niels Ørnbjerg 16. august 2020
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