9. MARTS 2018

NYHEDSBREV, MARTS 2018
Fra Bestyrelsen
Vintervejret er over os, og de seneste par
uger har der været grødis på Bugten og
begrænsede muligheder for at ro. De flere
lyse timer giver dog mulighed for roture
efter arbejdstid eller skole, og måske lyst
til at se hvad terminslisten byder på af løb
og stævner i løbet af sæsonen.
Den nye bestyrelse har haft sit første møde og er klar til sæsonens opgaver. En af
de første var informationsmøde for årets
begyndere den første søndag i marts. Her
var mange interesserede mødt op, og ved
mødets afslutning var der fuldt bookede
hold i både maj og juni. Vi glæder os til de
starter.
Nyt nøglesystem
Det nye elektroniske nøglesystem er nu
ved at blive installeret, og alle der har en
nøgle skal ha’ en brik i stedet. Brikkerne
udleveres på nedenstående tidspunkter,
og vi håber at flest mulige vil benytte sig af
tilbuddet selvom udmeldingen kommer
med kort frist.
Søndag 11. marts kl. 16-18.
Onsdag 14. marts kl. 17.30-19
Instruktørkursus
Igen i år afholdes et instruktør 1 kursus, og
det bliver over to søndage: 22. og 29. april.
Kurset henvender sig til alle der har været

eller ønsker at være instruktør for nye roere. Eneste krav er at man er friroet og har
mod på instruktionen.
Kurset giver også mulighed for at få pudset
egne færdigheder af, og diskutere hvordan
man takler instruktionen i andre klubber.

Vigtige datoer
•

ARBEJDSDAG - LØRDAG 14.
APRIL KL. 9-14

Vi håber at flere vil deltage i kurset, så vi
kan løfte klubbens generelle uddannelsesniveau. Underviseren er vores egen Rita,
der tidligere har undervist på samme kursus under DKF.

•

INSTRUKTØR 1 KURSUS - 22.
OG 29. APRIL

•

STANDERHEJSNING - 28. APRIL
KL. 10, MED BRUNCH

Tilmelding til formanden.
Instruktører til begynderholdene
Årets to begynderhold har brug for instruktører - både erfarne og gerne nogle uden
erfaring. På begge hold er der allerede en
”hovedinstruktør”, som kan tage sig af
planlægningen , men der flere til.
For maj-holdet starter instruktionen lørdag
den 28. april og juni-holdet starter lørdag
den 2. juni. Tjek planerne på hjemmesiden
under downloads og voksenbegynder, og
meld tilbage eller stil spørgsmål til Jakob,
Viggo eller Anne Mette.

Arbejdsdag
Forårets arbejdsdag med klargøring til sæsonen af både hus og kajakker afholdes lørdag
den 14. april kl. 9-14. Som altid starter vi lige
på med opgaverne, der er kaffe på kanden
og vi slutter med frokost til alle deltagere.
Husk! Der er ingen roning så længe der arbejdes, men vi tager en tur på vandet bag-

•

efter hvis vejret er ok.
Forårstur
Silkeborg er målet for forårsturen 21.-22.
april, med overnatning på vandrehjemmet.
En oplagt mulighed for at starte rosæsonen
på roligt vand, i hyggelig stemning og med
lækker mad.
”Kom i gang igen” - træning
Er der nogle der vil være med til at planlægge noget ”kom i gang igen” træning, og muligheden for at finde nye romakkere? Hvad
skal der til? En tur i svømmehallen…
Kontakt bestyrelsen. Vi vil være med til at få
flere på vandet og give gode oplevelser.

FORÅRSTUR - 21.-22. APRIL

Løb og stævner
•

Håber alle er ved at være klar til foråret - vi
ses til nøgleombytningen.

Forsæson og sæsonplanlægning - input
Havneræs - Brabrand
Søndag den 8. april afholdes vinterens sidste
havneræs på Brabrand Sø. En oplagt mulighed for at komme på vandet og møde andre
der enten har være vinteraktive eller været
lidt i hi. Der er mulighed for at ro 5 eller 10
km. Sidste tilmeldingen er onsdagen før.

Kajakture

HAVNERÆS BRABRAND - 8.
APRIL

•

PARADISLØBET - 6. MAJ

