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Standerhejsning Lørdag d. 3. April 2021 Kl. 14.00 

 

Kære medlemmer 

Lørdag d. 3. april kl. 14.00 afholder vi standerhejsning.  

Der er åbnet op for vi må samles op til 50 personer udendørs, når det er i foreningsregi og lukket 

for offentligheden. Det vil vi selvfølgelig benytte os af.  

Klubhuset vil stadig være lukket, så kaffe og kage bliver også udendørs.  

Vi håber og tror på, at der bliver åbnet op for brug af toilet, bad og omklædning i forbindelse med 

yderligere genåbning senere i april og start maj. Ligesom vi også håber på det snart kan lade sig 

gøre at få afholdt vores generalforsamling. Der kommer selvfølgelig besked ud til alle når det sker. 

Vi har også information med fra begynderudvalget, og her vil bestyrelsen gerne opfordre til at give 

begynderholdene en hjælpende hånd som hjælpeinstruktører. Det er meget vigtigt for alle i 

klubben at der er så mange hjælpere som muligt, så hver især ikke skal bruge for meget tid. Er du 

i tvivl om hvad det indebærer at hjælpe til med årets begyndere, er du meget velkommen til at 

kontakte Søren Karlsen, Tommy Kjær eller Niels Ulrik Teisner. 

Vel mødt 

Bestyrelsen 
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Hej alle sammen 
 
Så er det ved at være tid til en ny begyndersæson og vi håber på at kunne afholde den så normalt 
som muligt i år. 
 
Alt er selvfølgelig med forbehold for at tingene kan ændre sig pga. corona, men vi håber 
restriktionerne letter med tiden og indtil videre har vi baseret planlægningen på følgende 
antagelser: 
1) Vi kan bruge svømmehallen til begynderholdene. 
2) Vi må benytte os af bad og omklædning i klubhuset. 
 
Som sædvanlig er der 4 hold af 1 uges varighed og efterfølgende øvelsesdage hvor der bare skal 
være en erfaren roer tilstede, ikke nødvendigvis en hjælper eller instruktør. Der er arrangeret en 
dag hvor Per Spejder kommer og giver alle der har lyst en genopfriskning og der er IPP2 prøver 
efter sommerferien. 
I år har vi valgt at fjerne indslaget med kajakpolo i svømmehallen til fordel for en 600 m 
svømmeprøve. 
 
Alle datoer er noteret sidst i mailen og det er som altid helt op til en selv om man har lyst til at 
være med på et eller flere begynderhold samt de efterfølgende øvelsesdage 
I må meget gerne svare tilbage om i vil deltage i år 
 
På vegne af begynderudvalget og med venlig hilsen 
 
Søren Karlsen 
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Datoer for begyndersæsonen 2021 
 
◦ 22/04, Torsdag kl. 19 - 21: Planlægning af instruktører og hjælpere på begynderhold 
◦ 25/04, Søndag 9 - 16: Per Spejder-dag 
 
◦ 28/04, Onsdag 19 - 21 Introaften for Begynderhold 1 og 2 
◦ 29/04, Torsdag 19 - 21 Introaften for Begynderhold 3 og 4 
 
◦ 02/05, Søndag 9 - 13: Begynderhold 2020, genopfriskning i svømmehallen 
 
 
◦ 09/05, Søndag 9 – 16: Begynderhold 1 2021, 1. dag Svømmehal og på åen 
◦ 11/05, Tirsdag 18.30 – 21.30: Begynderhold 1 2021, 2. dag på åen 
◦ 13/05, Torsdag 18.30 – 21.30: Begynderhold 1 2021, 3. dag på åen 
◦ 15/05, Lørdag 8 – 16.00: Begynderhold 1 2021, 4. dag Langåtur 
 
◦ 18/05, Tirsdag 18.30 – 21.30: Begynderroning, alle er velkomne 
◦ 20/05, Torsdag 18.30 – 21.30: Begynderroning, alle er velkomne 
 
◦ 23/05, Søndag 9 – 16: Begynderhold 2 2021, 1. dag Svømmehal og på åen 
◦ 25/05, Tirsdag 18.30 – 21.30: Begynderhold 2 2021, 2. dag på åen 
◦ 27/05, Torsdag 18.30 – 21.30: Begynderhold 2 2021, 3. dag på åen 
◦ 29/05, Lørdag 8 – 16.00: Begynderhold 2 2021, 4. dag Langåtur 
 
◦ 01/06, Tirsdag 18.30 – 21.30: Begynderroning, alle er velkomne 
◦ 03/06, Torsdag 18.30 – 21.30: Begynderroning, alle er velkomne 
 
◦ 06/06, Søndag 9 – 16: Begynderhold 3 2021, 1. dag Svømmehal og på åen 
◦ 08/06, Tirsdag 18.30 – 21.30: Begynderhold 3 2021, 2. dag på åen 
◦ 10/06, Torsdag 18.30 – 21.30: Begynderhold 3 2021, 3. dag på åen 
◦ 12/06, Lørdag 8 – 16.00: Begynderhold 3 2021, 4. dag Langåtur 
 
◦ 13/06, Søndag 9 – 16: Begynderhold 4 2021, 1. dag Svømmehal og på åen 
◦ 15/06, Tirsdag 18.30 – 21.30: Begynderhold 4 2021, 2. dag på åen 
◦ 17/06, Torsdag 18.30 – 21.30: Begynderhold 4 2021, 3. dag på åen 
◦ 19/06, Lørdag 8 – 16.00: Begynderhold 4 2021, 4. dag Langåtur 
 
◦ 22/06, Tirsdag 18.30 – 21.30: Begynderroning, alle er velkomne 
◦ 24/06, Torsdag 18.30 – 21.30: Begynderroning, alle er velkomne 
◦ 29/06, Tirsdag 18.30 – 21.30: Begynderroning, alle er velkomne 
◦ 01/07, Torsdag 18.30 – 21.30: Begynderroning, alle er velkomne 
 
◦ 10/08, Tirsdag 18.30 – 21.30: Begynderroning, alle er velkomne 
◦ 12/08, Torsdag 18.30 – 21.30: Begynderroning, alle er velkomne 
◦ 14/08 Lørdag 12.00 – 14.00: Begynderroning, alle er velkomne 
◦ 17/08, Tirsdag 18.30 – 21.30: Begynderroning, alle er velkomne 
◦ 19/08, Torsdag 18.30 – 21.30: Begynderroning, alle er velkomne 
◦ 21/08, Lørdag 12.00 – 14.00: Begynderroning, alle er velkomne 
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◦ 24/08 Tirsdag 18.00 – 21.00: IPP2-prøve 
◦ 26/08 Torsdag 18.00 – 21.00: IPP2-prøve 
◦ 29/08 Søndag 09.00 – 11.00: IPP2-prøve 
 

 


