NYHEDSBREV FOR HOBRO RO-, OG KAJAKKLUB
Nyhedsbrev, nr. 2 - marts 2011
En ny sæson står for døren, og vi skal have klargjort klubhus og ro-materiel, planlagt instruktion og kurser,
og en masse andre ting, som du kan læse mere om i dette, årets andet nyhedsbrev.
Generalforsamling og konstituering af bestyrelsen
Onsdag den 9. februar afholdtes klubbens årlige generalforsamling og sædvanen tro med flot fremmøde.
På generalforsamlingen blev Sigurd Østergaard, Christine Callesen og Jan Provstgaard genvalgt til
bestyrelsen.
Endvidere blev Inge Stentoft valgt, i stedet for Erik Johannsen som valgte, at holde en velfortjent pause i
bestyrelsesarbejdet.
Antien Meerstadt og Torben Fristrup blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Vi byder Inge velkommen, idet hun nu indtræder som fast medlem af bestyrelsen.
Referat fra generalforsamlingen og formandens beretning kan læses på hjemmesiden.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med følgende fordeling af poster jf. vedtægterne:
Formand:
Michael Christiansen
Næstformand:
Ulla Demmers
Kasserer:
Jan Provstgaard
Sekretær:
Inge Stentoft
Menigt medlem:
Sigurd Østergaard, Poul Gersbøll og Christine Callesen
Suppleanter:
1. suppl. Antien Meerstadt og 2. suppl. Torben Fristrup
Kajakchef:
Ro- og langturschef
Børne- & Ungdomsleder:
Materialeforvalter:
Kaproningschef:
Husforvalter:

Poul Gersbøll
Erik Johansen
Chistine Callesen
Inrigger – Gerhardt Kløve Jacobsen
Kajak/glasfiber - Poul Gersbøll
Vacant
Keld Juul Nielsen

På generalforsamlingen blev det besluttet at hæve kontingentet med kr. 100,00, for alle aldersgrupper, dog kun
med kr. 50,00 for passive. Medlemmer der allerede har forudbetalt deres kontingent inden den afholdte
generalforsamling, betaler dog efter de gamle satser.
Meld din ægtefælle/samlever/forældre, fra samme husstand, ind og få kr. 300,00 i rabat på hver deres
kontingent.
Junior:
0-17 år
kr. 600,00
Senior:
18-64 år
kr. 1.300,00
Super Senior:
65 år og op kr. 900,00
Passive
kr. 150,00

Standerhejsning
Den ny sæson starter med standerhejsning lørdag d. 26/3-2011. Som sædvanlig skal vi have klargjort
klubhuset, og sat vores nyindkøbte broer i vandet, samt isat en inrigger-slisken. Vi mødes kl. 9.00 til fælles
morgenmad, inden vi går i gang med klargøringen. Omkring kl. 13.00 holder vi ”standerhejsningsfrokost”, og
kl. 14.00 hejser vi vimplen, og tager hul på den nye sæson.
Hvis vejret arter sig kunne man overveje at slutte dagen med sæsonens første tur på fjorden !
Der er masser af praktiske opgaver, der skal løftes denne dag., så det er vigtigt, at du møder op.

Uanset om fjorden, den 26/3. stadig er frosset til, gennemfører vi standerhejsningen og klargøringen.
Broer og inrigger-slisken må vi så ligge ud når vejret arter sig.

Fælles opstartsmøde
Bestyrelsen har som en naturlig fortsættelse af klubudviklingsmøderne sidste år og ønsket om, at bibeholde og
styrke fællesskabet på tværs af interesser, valgt at holde et fælles opstartsmøde mandag, den 11. april kl.
19.00, for både inrigger- og kajak- medlemmer. Så vi kan godt når en rotur inden mødet.
Her vil vi lufte vores tanker om aktiviteter for den kommende sæson, samt meget gerne få input fra
medlemmerne om mulige aktiviteter.
Vi har skrevet det mange gange før, og nu gør vi det igen:
Som bestyrelse kan vi kun forsøge at skabe rammen om en levende og aktiv klub.
Det er medlemmerne, der skal udfylde disse rammer ! Jo flere folk, der stabler ture og arrangementer på
benene, jo mere aktivitet og liv, og jo flere oplevelser får vi som klub !!
Derfor er det vigtigt, at I deltager i opstartsmødet, hvor I måske også kan knytte nye ro-relationer til andre
medlemmer, end dem man normalt ror med.

Kajak vedligeholdelse
Kajakkerne trænger også i år til et grundigt eftersyn og reparationer, da den store roaktivitet sidste år har slidt
voldsomt på kajakkerne.
Interesserede kan kontakte Poul Gersbøll på tlf. 30223348.

Renovering af klubhuset
I skrivende stund er motionsrummet nu endelig klar til brug, i kraft af flere medlemmers meget store
arbejdsindsats. Der er tændt for et par radiatorer, så der er varme på rummet hele tiden. I første omgang er
klubbens fire ro-ergometre samt motions-cyklen sat derind, og vi har købt de første håndvægte, så det er bare
med at komme i gang, så du er i form til sæsonstarten.
Michael, Christine og Jan har været på besøg i Viborg Ro- og Kajakklub for at få inspiration til hvilke
motions-maskiner, vægte, ribber m.m. vi skal have indkøbt, så vi efter pladsen får et velfungerende
motionsrum. Vi går herefter i gang med indkøbene af div. udstyr.
Der er nedsat et byggeudvalg bestående af Sigurd, Erik, Gerhardt og Per, til at bistå bestyrelsen med
planlægningen og den praktiske gennemførelse. af resten af renoverings-projektet.
Næste trin på projektet er nyt køkken og renovering af klublokalet, men her er vi kommet lidt i klemme m.h.t.
fjernvarmeværkets endelige planlægning/dato for igangsætning af fjernvarme i midtbyen, da vi ønsker at blive
tilknyttet det nye fjernvarmeområde. Vi håber dog, at kunne komme videre med køkken-projektet i år.
Da klubben har fået bevilget en del af kalitetsfondsmidlerne, skal det meste af arbejdet udføres af
håndværkere, så det er ikke meningen, at vi selv skal lave så meget selv.

Vigtige datoer
Standerhejsning: lørdag, den 26. marts: Rundstykker kl. 9.00, frokost kl. 13.00 og standerhejsning kl. 14.00
Fælles opstartsmøde for inrigger og kajak: mandag, den 11. april kl. 19.30
Svømmeprøver: 17. april og 1. maj, begge dage kl. 9.00-10.00
Begynderkursus i kajak: Er ikke helt fastlagt endnu, så følg med på hjemmesiden
Rundstyk-roning (Inrigger og kajak); hver søndag kl. 9.00, første gang den 8. maj 2011
Venø rundt (Inrigger og erfarne kajakroere): 14. maj 2011 (se opslag i klubhuset)

Ungdoms Kajak-rally i Hobro: så dato på vores hjemmeside senere
Handikap-rally (meget social konkurrence i kajak og Inrigger): onsdage den 18/5, 25/5, 1/6 og 8/6 kl. 18.30
DFfR Landsmotionsstævne, Skive Roklub (Inrigger og Kajak): 17-19. juni 2011
Klubbens fælles sommer-tur for inrigger og kajak:
Lørdag, den 18. juni: nærmere info senere ved opslag i klubhuset
DGI Festival 25. juni 2011: Roklubben står for en del ro-aktiviteter på fjorden.
Vendelboløbet (kajak): 27. august 2011
Tour de Gudenå (kajak): 10-11. september 2011

Roaftner og instruktion
Der er faste ro-aftener for inriggere og kajakker hver mandag kl. 17.00 og onsdag kl. 18.30.
Første ro-aften er mandag den 4. april, både for kajak og inrigger.
Børne-og ungdomsroning har som sædvanlig fast instruktionsaften hver tirsdag kl. 18.30, første gang er
tirsdag, den 3. maj 2010.

Begynderkursus i kajak
Bestyrelsen har endnu ikke fået fastsat form og antal af kajak-begynder-kurser i år.
Interesserede kan komme på venteliste ved at kontakte Poul Gersbøll på mail: p.gersboell@os.dk eller tlf.
30223348.
Kurset kommer til at koste kr. 700,00 + et årskontingent.

Inrigger kurser
De sidste par år har der ikke været tilmeldinger nok til at afholde et begynderkursus for inriggerne,
og vi har derfor valgt at droppe kurset i år.
Nye inriggerroere kan kontakte ro-chefen Erik Johannsen for en prøvetur på tlf. 98-555192.

Instruktør-kurser
Hvis der er nogle medlemmer der har lyst til, at tage et instruktør/trænerkursus skal de blot aftale dette med
bestyrelsen. Klubben afholder alle udgifter til kurset.

Handikap-Rally i år både for kajak og inriggere
I år fortsætter vi med tidl. års store succes med Kajak Handikap Rally.
Det er en konkurrenceform, hvor alle er lige uanset færdigheder.
I løbet starter de hurtigste med et tidshandikap, således at alle i teorien kommer i mål på samme tid.
Man får således point efter sin placering, og det viser sig ofte, at det ikke bliver de hurtigste der vinder, men
derimod den der forbedrer sig mest i gennem sæsonen.
ALLE kajakroere kan derfor med succes deltage.
Vi har i år valgt at forsøge at udvide succesen, til også at omfatte inriggere, for at styrke fællesskabet imellem
bådtyperne.
Inriggerne får selvfølgelig deres egen lille konkurrence.
Handikap-rally’et afholdes onsdage, den 18/5, 25/5, 1/6 og 8/6 kl. 18.30. Der er ingen tilmelding.

Svømmeprøver og rosikkerhed
Den årlige svømmeprøve afholdes som tidligere nævnt i svømmehallen den 17. april og den 1. maj, begge
dage kl. 9.00-10.00.
De obligatoriske distancer er: Inriggerroere 300 m og kajak- og outriggerroere 600 m.
Af hensyn til egen og andres sikkerhed er det vigtigt, at alle medlemmer aflægger svømmeprøve.

Bestyrelsen er tilstede begge dage, og noterer hvilke medlemmer, der aflægger svømmeprøven.
I forbindelse med svømmeprøverne vil der også være mulighed for at prøve at tage redningsvest på i vandet.
Her i starten af sæsonen skal I især være opmærksomme på følgende regler:
• Der skiftes kun med åren langs i vindstille vejr og ved vand-temperaturer over 10 grader
• Redningsveste skal ligge ved siden af roerne og ikke under langrem eller i lastrummet
• Redningsvestenes remme skal hver gang indstilles, så det er muligt at påføre sig vesten i vandet.
• Hvis de oppustelige redningsveste anvendes, skal roerne have dem på hele tiden.
• Kajakroere bærer altid redningsvest hele året.
• Der bør medbringes ekstra tørt tøj i båden, både i inrigger og kajak, hvis uheldet er ude.
Båd- og ro-kort
Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at alle bliver bedre til at udfylde især bådkortet korrekt, så vi har et bedre
overblik over sliddet på de enkelte både.
Det er vigtigt, at bådkortet altid står i ”ude” når I er på vandet, så vi ved hvem der er ude at ro.
Udfyld venligst forventet destination og endelige km, når I kommer hjem.
Husk, at flytte kortet til ”hjemme” igen efter turen.
Endvidere vil det også være ønskeligt, at jeres eget rokort udfyldes, så vi igen har overblik over
aktivitetsniveauet i klubben.
Sidste år havde vi en del småskader, så pas venligst godt på bådene.
Især for kajakkerne skal I passe på roret når kajakken ligges på jorden, samt være varsom når I lægger til, så
ikke stævnen støder ind i broen.

Brugt-marked
Er der nogen af Jer der har et eller flere par aflagte vaders, som I vil sponsere til klubben, kan vi godt bruge
dem når de nye båd-broer skal sættes i vandet. Giv venligst Jan besked snarest på mail
provstgaard@vip.cybervcity.dk , hvis du har et par du kan undvære.
Samtidig mangler vi også en radio, gerne med CD-afspiller, samt højtalere til motions-rummet.

Dine medlemsoplysninger
Husk at meddele, hvis du får ny adresse, telefonnummer eller e-mail adresse til kasserer Jan Provstgaard på
mail-adressen provstgaard@vip.cybervcity.dk.
Vi vil opfordre alle til at oplyse deres e-mail adresse, så vi har mulighed for, at sende vigtige meddelelser,
invitationer e.l. pr. mail i løbet af sæsonen.
Nyhedsbrevene vil dog stadig blive sendt til dig pr. brev.

Husk at klubbens hjemmeside www.hobroroklub.dk altid er opdateret med de sidste nyheder og
datoer på arrangementer, samt at hjemmesiden nu er udvidet med en båd-oversigt samt medlems-telefonliste,
hvortil der kun er adgang for klubbens medlemmer. Brugernavnet og adgangskode fås hos klubbens
bestyrelse.

Med sikkerheden i mente, er der kun tilbage, at ønske jer alle en god sæson med masser af aktiviteter og
oplevelser på fjorden !
Bestyrelsen

