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Kaproning på vand er igang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traileren pakket og klar til Odense Langdistance 

 

Låsen ændres på førstesalen 

Fredag d. 10. maj ændres låsen på førstesalen sig. Hidtil har man skulle låse døren når man forlader klublokalet, 

men fremover smækker den selv som indgangen til omklædning/motionsrum. Årsagen er at vi flere gange har 

konstateret at førstesalen er ulåst efter at sidste medlem har forladt klublokalet. Vi har mistanke om at det er dem 

der bruger DANALOCK app,en muligvis kommer til at låse førstesalen op, når de skal ind i motionsrummet. Det 

skulle vi undgå med den nye lås. 

 

Vi er nu medlem DKF, samt salg af gamle kajakker 

Nyborg Roklub er fra maj 2019 blevet medlem af DKF (Dansk Kano & kajakforbund). Hovedårsagen er at vi ønsker at 

kunne udstede IPP beviser til vores medlemmer. Roeruddannelsen bygger på Euro Paddle Pass (IPP-standarderne), 

som er et sæt europæiske minimumstandarder for uddannelse af roere/udøvere i kano- og kajaksporten.  

Vi har fået 10.000 kr. sponsoreret til en ny kajak fra N.I.S broløbspuljen, og i den forbindelse sælger vi ud af vores 

plastik kajakker. Er du interesseret i en kajak, så kontakt Kim Borchers vores kajakchef. Vi køber i samme ombæring 

3 nye veste. Der venter helt sikkert en ny god kajaksæson. 

 

Klubtøj 

Vores udvalg der har med klubtøj at gøre, har nu fået en webshop op at køre. Siden er under opbygning med flere 

produkter, som kommer til indenfor det næste stykke tid. Men allerede nu kan du købe omkring 10 produkter til 

gode priser. Inden længe kommer der ro dragter, caps, fleecetrøjer m.m., alle med logo påtrykt. Du kan se 

webshoppen på hjemmesiden, hvor vi linker direkte til shoppen. 

 

 



 

Odense Langdistance 

Lørdag d. 4. maj var vores kaproere til årets første regatta på dansk jord. Lena og Charlotte stillede igen op i 2x som 

sidste år, og Brian stillede i år op i 2x med en roer fra Dragør. Til Odense Langdistance ror man 6 km uden handicap. 

Det betyder at vores master kaproere skal ro mod eliten i Dansk roning, så medaljer er nok uopnåelige. På denne 

kolde majdag formåede begge mandskaber at ro fra nogle andre mandskaber, så det var en god, men kold dag i 

Odense. 

  

Grillroning 

Mandag d. 13. maj er det tid til årets første grillroning. Vi ror kl. 17 og grillen starter kl. 18.30. Ønsker du kun at 

grille, er det også muligt. Du tilmelder dig via rokort, klubben står for tilbehør og drikkevarer, du sørger selv for at 

komme med det kød der skal grilles. Har du spørgsmål, så kontakt Mona Spangsgaard. Vi har besluttet at købe en ny 

gasgrill, så vi ikke skal stå med kul og tændvæske. Vi når nok ikke at købe grillen til første grillroning, men du kan 

sætte i de nye havemøbler som er indkøbt for nylig.    

 

 

 

Nyhedsbrevet på hjemmesiden 

Sidste nye ligger altid på forsiden 

Hvis du fik slettet nyhedsbrevet eller det ikke kom i din postkasse, er det muligt at læse det på hjemmesiden. På forsiden 

nederst til højre ligger det sidste nyhedsbrev klar til hyggelæsning. 

 

Støt vores sponsorere de støtter os! 

 

 

                                
                         

 


