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Tur dato og 
tidspunkt 

Aktivitetsbeskrivelse Ca. 
pris 

Tilmelding 
 

lørdag den 19. april 
 
Fra kl.14 00, til ca. 15 00  

 

Badebro indvielse på Rosenvold 

Kom og vis flaget i kajak eller på land, Ole Lyse og Ro-
senvold camping, har i samarbejde fået samlet penge 
ind til en flyde bro, den skal indvies og vi skal da vise fla-
get at vi er der og vi må bruge den.  

 
gratis 

Du møder bare op ved klub-
huset og ja der er små 100 
m at ro 
 
(er afviklet en fed dag) 

Søndag den 6. maj 
 
Ro med kl. 08 00, til ca. 10 00  

 

Standerhejs ca. kl.12.00
 

Stander Hejsning, ro tur og arbejds dag på kajakker! 
 

Alle er velkommen til at ro med der er klubinstruktør ro 
makker tilstede. Afgang kl. 08.00 fra klub huset. 
 
VI SKAL OGSÅ HAVE GÅET ALLE KAJAKKER IGEN-
NEM SÅ KOM OG HJÆLP, VI STARTER KL 10.00  
 
Til standerhejsning er der suppe over bål.. 
Medbring selv spisegrej - øl / vand kan købes. 

 
Egen 
beta-

ling. 

 
SMS til Tommy Thomsen 
eller Trine 22 57 37 73 
 

  30 23 50 89 

 
SELFØLGELIG VIL JEG 
MED.  

”NYT” TILTAG 
Klub aften Hver Tirsdag i maj 
første gang 8. maj. 
Klar til at ro kl.18 00  
Retur ca. kl. 20.00 

Klubaftner / ro med  

Alle er velkommen til at ro med, der er fast ro makker til-
stede. Hyggeroer og Motionister 
Grillen tændes kl. 20.15 husk det du vil grille 
Ro med makker maj md, tjek listen ro med makker! 

 
gratis. 

Du møder bare op 
 
Klar til at ro kl.18.00 
 
Ved aflysning tjek Facebook 

”NYT” TILTAG 
Klub morgen Hver søndag i 
maj første gang 13 maj 
Klar til at ro kl.07 00  
Retur ca. kl. 09-09 30 

Klub morgen/ ro med kaffe kl  

Alle er velkommen til at ro med, der er fast ro makker til-
stede. Hyggeroer og Motionister 
Vi drikker morgen kaffe i / ved klubben ca. kl. 9.30 
Der er jo friske runder på campingpladsen 
Ro med makker maj md, tjek listen ro med makker! 

 
gratis. 

Du møder bare op 
 
Klar til at ro kl.07.00 
 
Ved aflysning tjek Facebook 

Fre-lør-søn den 10-11-12. maj 
 
 Afgang Fredag kl.8 00  

 
Til søndag kl. xx 

Klub tur på Gudenå systemet obs. kræver tilmelding 
Udfordringen er 100 km på 3 dage! 
 Eller en dag- alt efter hvad du har lyst til af etaperne. 
Fra Skanderborg over Mossø, Ry og Silkeborg til Ran-
ders Regnskov. Hvor du selv har det hele med i din ka-
jak. Vi overnatter på fri camping og campingplads. Der 
er mulighed for proviantering under vejs. . (egen betaling 
- tur program/pakkeliste tilsendes ved tilmelding) hjem 
transport på trailer kan evt.arrangeres. 
Vi ror i afslappet tempo vi har hele dagen til at ro i 
Niveau: friroet, øvet og trænet. 

Egen 
beta-
ling + 
Bidrag 
til ben-
zin 

Tilmelding senest den 
06. maj 
 
SMS til Tommy Thomsen 

  30 23 50 89 

lørdag den 19. maj 
 
Fra kl.10 00, til ca. 13 00  

 

 

Vil du lære at ro kajak - Åbent hus arrangement 

Vi stiller med alle kajakker og laver en kravle gård så folk 
kan komme og prøve kajakker og evt. blive nye medlem-
mer. 
Kræver meget hjælp fra alle både på land og i vandet 

 
gratis. 

Håber der kommer så 
mange i kan for at hjælpe! 

Søndag den 27. maj 
 
 kl. 14 00, til ca. 17 00  

 

 

Nye roer start i svømmehal i Hornsyld. 

Op start af de nye roer som skal på kursus 
Vi øver vand tilvænning og rednings øvelser. 
Er der tid leger vi. 
Kræver tilmelding til kursus på conventus eller Trine / 
Tommy  

egen-
beta-
ling 

Meld tilbage til  
Trine 22 57 37 73 eller 
Tommy 30 23 50 89  
Ja jeg kommer og hjælper! 

”NYT” TILTAG 
Tirsdag den. 5. jUNI  
Klar til at ro kl.18 00  
Retur ca. kl. 20 30 

Klubaftner / ro med  

Alle er velkommen til at ro med, der er fast ro makker til-
stede. Hyggeroer og Motionister 
Grillen tændes kl. 20.40 husk det du vil grille 
Ro med makker maj md, tjek listen ro med makker! 

 
gratis. 

Du møder bare op 
 
Klar til at ro kl.18.00 
 
Ved aflysning tjek Facebook 

”NYT” TILTAG 
Klub morgen Hver søndag i 
juni   
Klar til at ro kl.07 00  
Retur ca. kl.09- 09 30 

Klub morgen/ ro med kaffe kl.9.00 eller 9.30  

Alle er velkommen til at ro med, der fast ro makker  til-
stede. Hyggeroer og Motionister 
Vi drikker morgen kaffe i / ved klubben ca. kl. 9.30 
Der er jo friske runder på campingpladsen 
Ro med makker maj md, tjek listen ro med makker! 

 
gratis. 

Du møder bare op 
 
Klar til at ro kl.07.00 
 
Ved aflysning tjek Facebook 

Fredag den 29. juni 
Tid og sted kommer 

Sommer fest for alle 

Fest udvalget laver sommer fest, mere kommer senere 
Maja, Mette, Trine. 

 Vi skal hygge skal vi 

På ro med hygger vi os får kaffe eller griller i klubhuset - det sociale er vigtigt! Og  HUSK ALTID AT MEDBRINGE SELVREDNINGS UDSTYR ! 
 

God forårs sæson hilsen Aktivitetsudvalget. 
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Så starter den nye sæson med nye tiltag på ro med. 

 
Når vi starter op den 8. maj med klub aftner / med ro med, så forslår vi i aktivitetsteamet, 

at vi ror med afgang kl. 18.00 som vi plejer, og afgang klokken 07.00 på søndage. Plus social 

hygge bagefter i klubhuset. Der er jo friske runder på campingpladsen. 

Det nye er også, at der nu sat faste ro med makker på alle klub aftner og klub søndage. 

Du kan se listen i klubhuset, på hvem som har vagten. Du vil også få en liste tilsendt. 

Så vil der altid være nogen som møder op på klub aftner og klub søndage. Så altid en ro mak-

ker at finde.  

 

Det nye er også at du selv bestemmer hvornår du vil ro, er det kl. 17.30 eller kl. 19 det be-

stemmer du, hvor langt du vil ro bestemmer du. 

 

Men præcis kl. 20.15 i maj og 20.30 i juni, tændes vores nye gas grill, i vores nye klubhus, 

som påbegyndes i den nærmeste tid, til det er færdig må vi være under halvtaget. 

Her kan vi så være sociale og snakke, hvis du ikke lige orker, at ro, er du også velkommen til 

at deltage i det sociale. 

 

På søndage vil der også være sociale muligheder med kaffe og kage vi kunne starte en kage 

runde. 

 

Weekenden den 9-10. juni afholder vi fri ronings kursus. Så kender du nogen så er det nu!! 

 

Når det blæser en pelikan vil jeg gerne komme og tage medlemmer ud i havnen, så vi kommer 

sikkert i kajakkerne, og ud og vende i bølgerne. Med det kræver at vi snakker sammen om til-

meldingen, så jeg ikke skal køre helt fra Silkeborg og ingen kommer. Det er ikke farligt at ro 

i store bølger, det skal bare læres og trænes. 

 

Har du hænderne rigtig skruet på mangler vi hænder til hus byggeriet, sms Tommy. 

 

Vi håber at se jer alle til Bro Indvielse og Stander Hejs, og håber vores nye tiltag lokker jer 

til at komme på vores ro med ture, har du forslag til en ro tur så kom ud af busken, det er 

sammen vi skaber de hyggelige ture. 

 

Hilsen Aktivitets teamet. 

 

 


