
Kære roklub-medlemmer.
Lørdag den 27. marts kl. 14:00 hejste vi standeren for sæson nr. 116. Jeg udtrykte ønsket om, at 
sæson 2021 bliver væsentlig mere aktiv end 2020. Også et ønske om, at vi snart kan slippe for nogle
af Coronarestriktionerne. 
 
En af de specialforbund, som vi er medlem af, Dansk Kano og Kajak Forbund kunne den 5. marts 
fejre 100 års jubilæum nu med mere end 200 klubber som medlemmer. Fra det tilsendte materiale 
synes jeg godt om deres motto; "For sjov - For alvor - For alle".
 
Mai Wandrup fortalte om klubbens nye tilbud: Stand Up Paddeling. Klubben har indkøbt 7 boards, 
som vores to instruktører Emmy og Mai står parat til at undervise vores medlemmer og forhåbentlig
en masse nye i at manøvrere sådan et brændt. Der holdes instruktørkursus i juni. Så vi har store 
forventninger til SUP-afdelingen.
 
Svend Rykær kunne fortælle om en del aktivitet i motionsrummet, så lang tid vi måtte det, og 
efterfølgende ved, at nogen har lånt et ergometer hjem eller ved, at 9-10 personer gik tur i vores 
skønne omegn tirsdage. I kan fordybe jer i statistikkerne på hjemmesiden.
 
Morten Borg Jensen fortalte om vinterens e-turnering, hvor man som roer med en opkobling til 
internettet kan dyste mod andre roere fra ind- og udland. Carl og David har klaret det flot i de fleste 
løb og det er også blevet til medaljer - også til Pia. Stort tillykke. Mai reklamerede for, at flere 
deltager, hvis man bare var lidt konkurrencemenneske. Morten har været god til at lave indlæg til 
hjemmesiden.
 
Så nu er der mulighed for at dyrke vores dejlige sport på vandet – der er åbent alle tirsdage og 
torsdage (bortset fra helligdage) kl. 17:30. HUSK at møde omklædt, da klubhuset kun må bruges til 
at hente materiel og låne et toilet. Vi glæder os til at se jer alle sammen. Svend Rykær kan godt 
bruge lidt flere til at hjælpe med brovagter (åbne og lukke klubhuset) – Svend har tidligere udsendt 
en forespørgsel.
 
Inden Corona-pausen havde vi rospinning i vores lille motionsrum. Det kan vi desværre ikke åbne 
for endnu, men for de der savner den ugentlige motion, vil vi tilbyde at formiddagsholdene starter 
op med at ro udenfor. Det er også muligt for jer, der ikke er på et hold, at benytte en af 
romaskinerne, der står i bådehallen. Det med at møde omklædt og ikke have adgang til 
badedfaciliteterne gælder også for dette tilbud.
 
Tirsdag: Kl. 9:00 – 10:00 Rospinning – kontakt Svend Rykær for tilmelding – mobil: 25 70 60 16  
Tirsdag: Kl. 10:15 – 11:15 Rospinning – Ulla Petersen kontakter dem, der deltog inden nedlukning  
Alternativ mulighed: tirsdage i april – kl. 10:00 gåtur – Bente Rykær guider – mød op ved 
klubhuset
 
Torsdag: Kl. 8:00 – 9:00 Rospinning – kontakt Svend Rykær for tilmelding – mobil: 25 70 60 16    
Torsdag: Kl. 10:00 – 11:00 Rospinning – Ulla Petersen kontakter dem, der deltog inden nedlukning
 
Vi håber, at det efter den 6. maj igen bliver muligt at holde klubaftener og benytte vores klublokale 
mv.
 
KONTINGENT – frist for april kvartal er 30-04-2021 – betal gerne for ½ år 
- Medlemmer under 18 år:                                                                  165 kr./kv./330 kr./ ½ år    
- Voksne:                                                                                              330 kr./kv./660 kr./ ½ år 
- Pensionister (over 65 år):                                                                  300 kr./kv./600 kr./ ½ år 
- Par (gælder 2 voksne på samme adresse):                                       600 kr./kv./1200 kr./ ½ år 



- Pensionistpar (2 pensionister (over 65 år) på samme adresse):       540 kr./kv./1080 kr./ ½ år  
- Familie (gælder 2 voksne og børn u. 18 år på samme adresse):      675 kr./kv./1350 kr./ ½ år 
- Passivt medlemskab:  125 kr./år (betales 1. maj) 
- Husnøgle koster 200 kr. heraf får du 100 kr. retur, når du afleverer nøglen igen/stopper.
Kontingent betales til Nordea – Reg.nr. 0712 Kontonummer 07 27 16 46 42.  
Der udsendes IKKE indbetalingskort, men Svend Rykær eller Ulla Petersen svarer gerne på 
spørgsmål vedrørende kontingentindbetaling.  
NB: Det er MEGET vigtigt, at du skriver dit medlemsnummer på din indbetaling, og på den måde 
gør det nemt for os at registrere din indbetaling korrekt!!! 
OBS: er du fyldt 18 år, men studerende på SU eller lignende, har du mulighed for at sende en 
ansøgning til bestyrelsen om at få nedsat dit kontingent til satsen for juniorer (under 18 år).
 
Mange hilsner samt ønsket om en god påske
Saxkjøbing Roklub v/Ulla


