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Kære medlemmer. 
 
Hermed en kort opdatering fra bestyrelsen. 
 
Ergometertræning: 
Som aftalt på generalforsamlingen, har vi i bestyrelsen fundet frem til, at de kilometer der bliver roet på ergometer, 
ikke skal tælle med i den almindelige kilometerstatistik. Derfor vil der fra 1. januar 2022 være en separat statistik for 
ergometerkilometer.  
 
Vinterroning: 
Vi skal lige henlede opmærksomheden på, at hvis du ikke har roet 500 km endnu, må du ikke ro alene i perioden 1. 
oktober- 30. april.  
Du skal også huske at bære vest, når du er på vandet i perioden 1. oktober- 30. april. Dette er ifølge klubbens 
sikkerhedsreglement.  
 
Fælles holdning til brug af vores område ved klubben: 
Bestyrelsens holdning er, at området er for alle, som passer på området, men at borde-bænkesæt og pontonbroer 
(ikke bolværk) kun er for klubbens medlemmer. Derfor sætter vi skilte op på pontonbroer og på borde, om at det 
kun er for kajakklubbens medlemmer, således at det bliver nemmere at bede folk forlade området, hvis man ikke 
synes deres opførsel er passende. Vi har ingen forventning om at medlemmerne sender folk væk, men vil gerne 
henstille til at man heller ikke inviterer dem ind. 
 
Kommende arrangementer: 
Søndag d 5. december er der havneræs i Ry. Det kunne være dejligt med et stort fremmøde fra klubben.. Det er et 
hyggeligt arrangement, der ikke har noget med “ræs” at gøre, men en rotur i det tempo man har lyst til. 
Se fx billeder fra tidligere havneræs på Havneræs’ Facebook-side. 
 
Lørdag d. 11. december holder vi julefrokost i klubben, så hold øje med opslag og tilmelding på tavlen i klubben. 
 
Nytårsaftensdag mødes vi i klubben kl. 12 og ror en hyggelig tur, efterfulgt af bobler og kransekage og ønsker 
hinanden godt nytår. 
 
Søndag d. 9. januar er det vores egen tur til at afholde Havneræs. Her er der igen mulighed for at komme ud og ro en 
tur i selskab med mange andre. Og har du ikke lyst til at ro, skal vi også bruge en del hjælpere til af få arrangementet 
afviklet. Der kommer information om dette på tavlen i klubben. 
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