
2 dages tur til Nivaa 

for de gråhårede 

mandag-tirsdag den 19-20 august 

 

 

Vi låner Hellerup Roklubs hytte, Skovhuset, i Nivaa. 

 

Vi har lovning på op til 16 bådpladser i inrigger fordelt på 

Humlebæk Roklub og Nivaa Roklub. 

 

I hytten er der 12 køjepladser, derudover er der god plads til telte 

udenfor hytten. 

 

Man skal være fuldgyldigt og frigivet medlem af klubben for at 

deltage i roningen. 

 



Den foreløbige plan ser sådan ud: 

Mandag 

0930  Møde og pakning af bagage i anhænger i 

Birkerød Roklub 

1000   Afgang  

1030 Afhentning af både i Nivaa og Humlebæk. Bilerne 

parkeres i Nivaa og Humlebæk.Bagagen køres  

direkte til hytten. 

1100 -1200 Roning fra roklubberme til hytten 

1200 – 1300 Frokost fra medbragte madpakker. 

1300 – 1700  Roning på sundet, afbrudt af eftermiddags 

kaffepause. 

1700  Nivaa bådene lægges ind i klubhuset i Nivaa 

Roklub.  Humlebæk bådene lægges på land ved 

hytten. 

1700 – 1800 Kulinariske forarbejder til aftensmaden 

1800 - ? Aftensmad mm 

??????  I posen 

Tirsdag  

0800 -0900  Morgenmad 

0900 - 0930 Afhentning af bådene i Nivaa roklub 

0930 – 1200 Roning på sundet 

1200 – 1300 Frokost (Købt ind som en del af fælles 

arrangementet) 



1300 – 1400 Oprydning og rengøring i hytten 

1400 - 1430 Roning til og aflevering af både i hhv. Nivaa og 

Humlebæk 

1430 - 1500 Hjemkørsel til Birkerød Roklub 

1500  Tak for denne gang. 

 

Opgaver 

Vi skal have fordelt opgaverne omkring proviant m.m. Det må vi 

ta’ i løbet af sommeren. 

 

Tilmelding 

Tilmelding pr. mail senest mandag den 29. juli kl 20. TIL 

vagn.rydahl@birkeroed-roklub.dk. 

På tilmeldingen bedes angivet: 

’- om man ønsker køjeplads i hytte eller overnatning i telt 

’ –om man kan deltage i tranporten med en bil. 

I tilfælde af knaphed gælder princippet om ”Først til mølle”. 

 

Omkostninger 

Alle omkostninger, herunder kørepenge til bilejerne, samles 

sammen og deles ligeligt imellem deltagerne og betales efter turen.  

Den samlede omkostning forventes at blive 250,- til 300,- kr. pr. 

deltager. 
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