Birkerød Ro - og Kajakklub
NYHEDSBREV NR. 4
Standerhejsningen
Standerhejsningen lørdag den 27. marts bliver uden balkontale og uden social sammenkomst.
Standeren hejses kl 9.00 og kilometertælleren på rokort.dk nulstilles. I stedet inviterer vi til
fællesroninger med tilmelding. Inriggerne starter kl 10.00 og 14.00, og kajakkerne starter kl 9.00,
11.00 eller 15.00. Husk at møde omklædt. Tilmeldingen til kajak sker via kajakroernes
Facebookside eller ved mail til niels@oernbjerg.dk. Tilmelding til inrigger sker på hjemmesiden.
Hvis man tilmelder sig samlet som et af de allerede etablerede faste rohold vil dette blive
respekteret. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 25. marts. De tilmeldte inrigger roerne vil
efterfølgende blive kontaktet omkring sammensætningen af besætningerne. Hvis der, imod
forventning, bliver for mange tilmeldte, vil flere starttidspunkter blive udbudt.
Corona pandemien er langt fra et overstået kapitel. Så vi gebærder os selvfølgelig allesammen
efter såvel sundhedsmyndighedernes som klubbens regelsæt.
Som skrevet tidligere, aflyses arbejdsdagen.

Aktivitetsplan for kajakroningen
Kajakskolen afholdes fra starten af maj måned og indtil Skt. Hans, og der kører fast-track
frigivelses forløb for nye medlemmer med eksternt EPP2 i såvel april som i august måned.
Undervisningen ligger tirsdag og torsdag aften og i enkelte weekender. Der inviteres til fælles
aftenroning onsdage med instruktør og mandage uden, juli dog undtaget. Der vil endvidere blive
tilbudt træning i kajakteknik og redninger for kajakfrigivne medlemmer og der vil blive arrangeret
længere dagture på det lokale farvand. Den planlagte videreuddannelse af nogle af vores
kajakinstruktører, som forhåbentligt lykkes i år, vil endvidere betyde at vi kan arrangere klubture
på fremmed farvand. Deltagelse i DGI arrangerede camps og ture kan også anbefales. Klubbens
kajakker kan lånes til det formål. Hvis og når svømmehallerne igen åbner planlægges det at tilbyde
træning af redningerne. Sidst på sæsonen afholdes vinterfrigivelses kurset og en arbejdsdag til
vedligeholdelse af materialet. Alle aktiviteter vil blive annonceret på aktivitetskalenderen på
hjemmesiden og på kajakroernes facebookside.
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Aktivitetsplan for inrigger- og scullerroningen
Der lægges ud med et instruktørmøde 8. april kl 18.30, enten udendørs eller digitalt, hvor
Marianne Vittrup, vores nye rochef, glæder sig til at møde instruktørerne, og sammen planlægge
årets aktiviteter. Sidste års utraditionelle roskole vil blive evalueret, og årets roskole vil
blive planlagt (introduktionsaften 6. maj, roskole weekend 8-9. maj). Der er stadigvæk masser af
ledig plads, så inviter endelig venner, bekendte og naboer. Vi forventer at fortsætte
fællesroningerne med brovagt mandag og onsdag aften. Vi vil rigtig gerne have flere
korttursstyrmænd. Meld dig derfor meget gerne til rochefen, hvis du er interesseret. Så vil vi
forsøge at få arrangeret et kursus i starten af sæsonen. Som baggrund for at starte på
korttursstyrmands uddannelsen er det vigtigere at have flair for roningen end at have roet en
masse kilometer, men man skal dog have roet under udfordrende forhold. Man indstilles til
uddannelsen af en instruktør. Se i øvrigt romappen pkt. 5.3.
Vi pønser også på at kunne tilbyde noget coastal- og scullerinstruktion hen over sommeren. Vi er
ikke på plads med arrangementet af det endnu, og det afhænger naturligvis også af interessen. Så
skriv meget gerne en besked til rochefen, hvis du er interesseret i at prøve en af bådtyperne. Om
inrigger langturene, se nedenfor.

Situationen for inrigger langture
Lige nu har vi ikke overblik over mulighederne for langture i 2021. Ideelt vil vi gerne kunne
gennemføre en langtursaktivitet på det sædvanlige niveau i løbet af sæsonen, d.v.s. en langtur om
måneden i forskellige farvande inden for en rimelig køreafstand fra Birkerød. For øjeblikket ved vi
ikke hvordan Corona-restriktionerne bliver. Sidste år erfarede vi, at nogle klubber, selv i en
periode med lempelige restriktioner, stoppede for ”gæsteroning”, fordi deres reservations
systemer lagde for meget beslag på bådkapaciteten til, at de kunne love udlån – det kan godt blive
tilfældet igen i år. Vi må vente og se og så forsøge at arrangere noget, så snart mulighederne
foreligger – vi vil jo gerne af sted.
M.h.t. 2-dages langturen for seniorer skal vi lige tale sammen seniorerne imellem, bl.a. fordi
”Skovhytten” i Nivå er solgt og dermed ikke længere er til rådighed.

Kontingentopkrævningen
Denne ligger nu i inboksen på din komputer. Kassereren sidder og er spændt på rettidig
modtagelse af alle indbetalingerne. Husk at angive medlemsnummer.
Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg
15. marts 2021
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