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Formanden
Efter kalenderen slutter vinteren med udgangen af februar, og alt i alt har det været en mild vinter, så vi
håber på, at sommeren må være til fordel for roerne.
Vinterklargøring af bådene er allerede færdig takket være en god indsats fra de fremmødte medlemmer.
De, der ikke har haft mulighed for at deltage i den del af arbejdet, har naturligvis mulighed for at være
med til at gøre klubhuset sæsonklar ved standerhejsningen den 8. april 2017.

Generalforsamling.
Som tidligere meddelt afholder klubben den ordinære generalforsamling mandag den 6. marts 2017 kl.
19.00 i klubhuset; vi mødes kl. 18.45 ved P-pladsen ved skovleddet, hvis man vil have selskab ned
gennem skoven.

Standerhejsning og båddåb
Vi holder standerhejsning lørdag den 8. april med mødetid kl. 10.00 – standeren går op kl. 13.00 med
efterfølgende kaffe mm - så sæt et kryds i kalenderen allerede nu!
Formiddagen skal vi bruge på at få gjort hus og omgivelser klar til den kommende sæson – og der skal
bruges lidt ekstra kræfter på rengøringen, efter vi har haft vand inde i klubhuset ved højvandet først i
januar.
Ved standerhejsningen skal vi også have døbt den nye 2-åres inrigger.
Vær med til at mærke forårets komme – og hvis vejret er til det, ja så også en tur på vandet.

Svømmeprøve / svømmehalstimer m.m.
Igen i år har klubbens medlemmer kunnet gøre brug af Humlehøjhallens svømmehal og kan det indtil
udgangen af marts måned.
Det er hver tirsdag kl. 21.10 og du har mulighed for at tage den obligatoriske svømmeprøve på 300 m; for
god ordens skyld kræves der kun fornyet svømmeprøve, hvis man skal på langtur – altså ro udenfor det
daglige rofarvand, dvs. længere end Sønderborg og Dyvig.
Da vi som bekendt dyrker vores sport på vandet vil vi under alle omstændigheder opfordre medlemmerne,
til at få egne færdigheder prøvet af i vandet også.
Du kan tage svømmeprøven torsdag den 14. marts eller tirsdag den 21.marts fra kl. 21.10. Ønsker du
fællestransport, så kontakt Vilhelm på formand@augustenborg-roklub.dk eller 2295 6881.

Korttursstymandskursus.
Vi afholder korttursstyrmandskursus den 4. og 6. april begge dage med start kl. 17.30 og et cirka
sluttidspunkt kl. 21.00. Der vil bl.a. blive gennemgået regler for færdsel på vandet, styreteknik, ansvar
ved færdsel på vandet. Vi vil opfordre de medlemmer, som ikke har deltaget i kurset, at deltage i det,
selvom om du ikke på nuværende tidspunkt ønsker at have ansvaret for en båd i det daglige rofarvand.

Udskiftning af materiellet – og hvad skal den nye båd hedde?
Som tidligere nævnt får vi leveret en ny 2-åres inrigger i glasfiber. Båden er bygget hos Vejle Yacht
Service og skal erstatte ”Katholm”, der er fra 1972 og har tjent klubben trofast igennem tiden.
Vi vil bede medlemmerne om, at komme med forslag til, hvad den nye båd skal hedde, senest den 13.
marts 2017. Forslag sendes til formand@augustenborg-roklub.dk .
Vore både har navne efter fugle eller stednavne i og omkring fjorden, en tradition vi gerne vil følge.

Aktiviteter i 2017.
Åbent Hus
Klubben holder Åbent Hus mandag den 8. maj fra kl. 18.30 til kl. 20.00 og tirsdag den 9. maj fra kl. 9.30
til kl. 11.00 og igen fra kl. 18.30 til kl. 20.00.
Torsdag den 11.5.2017 kl. 15.30 – 17.30 holdes der også åbent hus, men målrettet de ansatte i Landbrugsog Fiskeristyrelsen (tidligere Natur- og Erhversstyrelsen). De vil modtage en invitation direkte fra os.
Men husk: Åbent hus gør det ikke alene. Du kan også være med til at udbrede kendskabet til rosporten
og opfordre til at komme ned i klubben. Og har man ikke mulighed for en prøvetur til åbent hus
arrangementet, så tager vi gerne imod nye medlemmer mandage og tirsdage kl. 18.30.
Døgnroning
Vi holder den årlige døgnroning fra fredag den 9.juni kl. 15.00 til lørdag den 10. juni kl. 15.00. Alle
kan være med, så notér datoerne og vær med til at ro penge hjem til klubben fra vores mange sponsorer!
Døgnroning går ud på, at vi har en 2-åres inrigger på vandet i 24 timer med skiftende mandskab, hvor
minimumstiden er 1 time – den anden vej har vi ingen regler !!

Fællestur med netværksklubberne
Roklubberne i det sønderjyske ronetværk har besluttet, at de traditionelle madpakketure bliver en dag,
hvor man kan kombinere roning med en oplevelse på land, f.eks. virksomhedsbesøg, museumsbesøg eller
aktivitet af andet kulturelt indhold. Klubberne har et arrangement hvert andet år, og vi skal være én af
klubberne i 2017 og datoen er fastlagt til lørdag den 29.7.2017, hvor turen går til Sønderborg, hvor
spejderlejren er i fuld gang. Sæt et kryds i kalenderen .. !

Årlig weekend tur
For at sikre, at vi kommer på en weekend tur hvert år, har vi afsat den første weekend i september hvert
år, til dette formål.
Begge dage behøver nødvendigvis ikke foregå på vandet, men der kan også arrangeres oplevelser af
forskellig karakter, naturoplevelser, museumsbesøg osv.
I år går turen til Risskov. Lørdag den 9.9.2017 er der planlagt en tur på Århus bugten sammen med
Risskov. Vi overnatter i klubben i Risskov og søndagen er p.t. åben for forslag --- måske har du et forslag
til en aktivitet????

Andre ture?
Som du kan se, er der masser af weekender at tage af ,så kom gerne med forslag til hvad du kan tænke dig
– og så bliver turene slået op både i klubben og på hjemmesiden og Facebook.

Mangler du noget af dette?
Efter et par bådslibningsdage er der blevet efterladt de viste trøjer/sweatshirts. Ja, det giver så meget
varme at slibe både, at man kan spare på overtøjet… 
Du kan hente tøjet i klubben…

Den 4.1.17 et par timer før midnat var vandet stigende og det toppede ud for den indsatte pil på billedet.
Og det gav vand indendøre…
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.. og her er markeringen af vandhøjden den 4.1.2017 – lidt under vandstanden fra nov. 1995…

