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Sommerhilsen 
 

Nye båder – nu kommer den første! 

 

På bestyrelsesmødet den 16. juni besluttede bestyrelsen i forlængelse af præsentationen på 

generalforsamlingen og bevillingen i budgettet, at anskaffe 3 nye både.  

 

Den første båd er på vej, en LiteTrio fra Liteboat i Frankrig, som bliver leveret mandag den 11. 

juli. 

 

Og selvfølgelig skal vor nye båd have et navn, hvorfor vi alle inviteres til en lille dåbsceremoni  

 

 

søndag den 14. august kl. 10.00. 
 

 

Og hvordan får du adgang til at ro i LiteTrio? 

 

Coastalrettigheder omdøbes til hybrid/coastal.  

 

Man træner og frigives til at ro med to-årer ved at træne sammen med en C-H frigivet instruktør.  

 

Vi forsøger blandt andet at arrangere nogle halve weekenddage, hvor man kan tilmelde sig.  

 

Der vil blive slået træningsmuligheder op på Rokort under Aktiviteter. Alternativt kan man selv 

aftale træning med en af de uddannede instruktører. 

 

Flere kommer – og nogle forsvinder 

 

Der er yderligere bestilt en 4-åres inrigger med glasfiberskrog fra Vejle Yacht Service (VYS) og en 

2 åres inrigger med carbonskrog fra Baumgarten Bootsbau i Tyskland. Begge både kommer vi til at 

få glæden af til næste sæson. 

 

For at få plads til de nye både, er det besluttet at sige farvel til de 3 af de mindst brugte og tungeste. 

Den første vi siger farvel til er IOTA, som allerede er solgt og vil blive hentet snarest. 

 

Inrigger - styrmandkursus 

 

“Går du med en styrmand i maven? 

Vi er ved at samle et hold til styrmandskursus. Kurset holdes over 2 aftener i klubben. Det er et 

krav, at du er frigivet inriggerroer og har roet minimum 200 km i vores daglige rofarvand, så du 

kender det godt.  

 

Send en mail til Marianne, hvis du er interesseret. Mail:  rochef@birkeroed-roklub.dk 
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Ud på langtur med Inrigger 

 
Næste tur går til Gilleleje lørdag den 23. juli.  

Det er tredje gang, at vi planlægger denne tur. De 2 første gange har vi måttet aflyse pga. for meget 

vind. Denne gang håber vi, at det lykkes at komme en tur ud langs de smukke strande enten imod 

Rågeleje i Vest eller Dronningmølle i øst. Sidste frist for tilmelding onsdag den 20. juli kl. 20.00.  

Tilmelding sker under ’Aktiviteter’ på Rokort. 

 

Se opslagstavlen for nærmere information. 

 

Ud på langtur med Kajak 

 

Dato er ikke fastlagt, men det er noget i støbeskeen. Begivenheden bliver lagt op på Facebook og 

tilmelding foregår også her. 

 

Følg også med på Facebook for yderligere fællesroning. Vi prøver så godt som muligt at arrangere 

fællesroning hvor en eller flere instruktører deltager, således at alle vore kursister kommer i mål. 

 

Kajak – vil du lidt mere end ”kun” at ro? 

 

Brænder du for kajak og ønsker at yde yderligere som hjælpeinstruktør eller livredder, vil vi gerne 

høre fra dig. Tag fat i en af instruktørerne eller på mail: kajakchef@birkeroed-roklub.dk 

 

Vi bliver synlige – også ud mod søen 

 

Det opmærksomme medlem vil også have bemærket, at det gamle navn på klubhuset ved 

indgangsdøren er blevet taget ned og væggen er blevet malet. Nyt skilt kommer op på væggen og 

samtidig kommer der et klublogo op mellem portene ud mod vandet, så vi også, mod vandet, viser 

hvem vi er. 

 

Kajakkerne har også skiftet identitet. Og vimpler og flag er bestilt. 

 

Farvel til den lille bro 

 

Den lille bådebro er desværre ikke i god forfatning samt har nu også revet sig delvist løs fra sin ene 

fortøjning og ligger dermed skævt.  

 

Reparation viser sig at være en bekostelig affære, hvorfor det er besluttet at fjerne den. 

 

 

Rigtig god sommer – nyd vort dejlige farvand! 

 

 

Lise Madsen 

10.07.2022 
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