
 
Kære roer i Assens Roklub 
 
Nu må vi snart gå på vandet! 
Vi hejser standeren d. 27. marts kl. 15 ved en virtuel standerhejsning. Herefter må du tage på vandet, som 
du lyster og sammen med dem du har lyst til - vi må nemlig nu være op til 25 sammen om en udendørs 
idrætsaktivitet. - så juhuu for det :-) 
 
Husk at vandet er p....koldt, så vær ekstra forsigtig ved skift, hold jer tæt ved land. 
 
Svømmehallen har været lukket det meste af vinteren, så ikke alle har nået at få svømmet. Bestyrelsen har 
aftalt at vi ser gennem fingre med svømmebeviset i år. Sørg for at få svømmet, når lejlighed byder sig. 
 
Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder fortsat. Det er kun ved udendørs idrætsaktiviteter, at vi må være 
op til 25 personer. Derfor er kaffe/øl- og kagehygge før og efter roning nødt til at foregå i små tydeligt 
afgrænsede grupper på maks. 5 personer og altid udendørs. Vi må fortsat ikke bruge klublokalet. 
 
Vi må fortsat ikke bruge omklædning og bad. 
Vi må gerne hente vores grej i bådhallen og kajakcontainerne, og man må også gå på toilettet i bådhallen. 
 
Afstandskravet på 2 meter gælder også - dog ikke når vi håndterer grej og er i gang med idrætsaktiviteten. 
Her skal vi holde den afstand, det er praktisk muligt. 
 
Vi skal stadig vaske og spritte på livet løs. Vi sørger for at der er sæbe, klude og sprit - sig til hvis der 
mangler noget - køb evt. selv ind efter aftale med kassereren - Jesper :-) og få pengene retur. 
 
Generalforsamlingen har vi nu udskudt på ubestemt tid - til vi må mødes igen.  
Vi plejer at overrække pokal til KM-slugeren - dette udsættes til vi kan mødes til generalforsamlingen. 
 
Kammeratskabspokalen overrækkes ved den virtuelle standerhejsning, for med pokalen følger opgaven at 
hejse standeren, så det kan ikke vente - se med på FaceBook d. 27. marts k. 15. 
 
Trøjer til de flittige, der har rundet 1000 km i 2020 er bestilt og klar. For at hele sæsonen ikke skal gå, inden 
trøjerne kan komme i brug, finder vi en løsning til en overrækkelse, hvor vi stadig kan overholde 
forsamlingsforbuddet. I hører nærmere - vi håber på at forbuddet hæves til lidt flere personer lige efter 
påske. 
 
KM-lotteriet plejer at indledes ved standerhejsningen. Det gør det også i år, så hvis du vil deltage, kan du 
indbetale 20 kr. for hver 100 km, du satser på at ro i den nye sæson. Betal til Jonas på Mobile Pay, 
22786988. Hvis du betaler inden d. 15. april, får du et ekstra lod. Ring til Jonas, hvis du har spørgsmål om 
lotteriet. Husk at skrive km-lotteri i kommentarfeltet. 
 
 
Rogaranti for robåde starter onsdag d. 7. april kl. 18. Der bliver af gode grunde ikke fællesspisning. Vi håber 
I har lyst til at komme i gang. Vi laver tilmelding på rokort, så vi kan sikre, at vi ikke bliver mere end 25 
(selvom det vist kun er sket meget få gange til en rogaranti ;-)) 
 
Her også lidt info til formiddagsroerne: Der bliver intet planlægningsmøde. Vi opfordrer holdene til selv at 
arrangere sig med styrmænd og tidspunkt. Vi er gerne behjælpelige med telefonnumre m.m. Navne og 
telefonnumre kan også findes på hjemmesiden under ”I Kølvandet 2019”. 
 
Vi glæder os alle så meget til at se jer igen og komme på vandet - vi håber I vil springe glade ud i den nye 
sæson og ud på Lillebælt. 
 



 
Med denne mail følger også turudvalgets program for sæson 2021, se vedhæftede - vi håber I har lyst til at 
tage med på tur :-) og her nedenfor er der invitation fra kajakturudvalget osse til nogle dejlige ture. 
 
Husk at du altid kan ringe til en fra bestyrelsen, hvis du har nogle spørgsmål. 

Mange glade rohilsner fra bestyrelsen 

 

 

 

 


