Bilag 6
Aktivitetsplaner for 2021
Aktivitetsplan for kajakroningen
Kajakskolen med 10 deltagere afholdes fra starten af maj måned og indtil Skt. Hans, og der
kører fast-track frigivelses forløb for 6 nye medlemmer med eksternt EPP2 i såvel april/maj 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.
Aktivitetsplan for inrigger- og scullerroningen
Der er introduktionsaften til roskolen 6. Maj og roskoleweekenden ligger 8-9 maj. Der er 10
deltagere på roskolen i år. Vi forventer at fortsætte fællesroningerne med brovagt mandag og
onsdag aften, og vi planlægger af afholde et korttursstyrmand kursus. 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 planlægger 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. Om inrigger langturene, se nedenfor.
Aktivitetsplanen for inrigger langture
På grund af Corona-situationen har det har ikke været muligt at lave en langtursplan for
sæsonen 2021 her i det tidlige forår, men nu begynder de andre roklubber at lukke op for
besøg. Vi planlægger at komme med en invitation til en tur på Roskilde Fjord i maj, og en tur i
Københavns Havn i juni. Om alt går vel kan vi lægge og informere om en plan for resten af
sæsonen i løbet af maj måned.

