25. april 2019

NYHEDSBREV, april 2019
Fra Bestyrelsen
Lørdag den 27. april kl. 10 hejser vi standeren og flaget, og efter en lille sang er der
brunch til alle. Vi håber at mange vil møde op
og samtidig se, hvad der er på plakaten efter
medlemsmødet den 28. februar og få en
diskussion om sæsonens aktiviteter, løb,
stævner og ture.
Skjold - 85 års fødselsdagsfest
Skjold er blevet 85 år i januar, og vi synes
den halvrunde fødselsdag skal fejres. Festen
holdes lørdag den 11. maj kl. 18. Alle medlemmer er hermed inviteret, og kan tilmelde
sig på opslag i klubben eller i rokort. Tilmelding senest onsdag den 8. maj til klubaften.
Festplanen er:
Rotur - klar i kajakken kl. 16
Velkomst kl. 18
Slut når vi ikke gider mere...
Begynderinstruktion
Lørdag den 4. maj starter årets begyndere
med en tur i svømmehallen, og dagen efter
får de debut på Bugten. Instruktørerne har
lagt et program for forløbet fra de første
øvelser i svømmehallen til friroet med egen
nøglebrik og 75 på km-kontoen. Instruktørerne skal nok tage sig godt af de nye, men der
er brug for flere hænder end de har på nogle
dage og til nogle opgaver - og alle er kvalificeret til at give en hånd.
Tjek hjemmesiden og se både program og
instruktørernes bemandingsplan (se ”læs
mere”), og meld tilbage til Jakob hvornår du
kan hjælpe.

DM master sprint - 16. juni
Søndag den 16. juni er der DM i sprint for
masters roere på Brabrand Rostadion. Skjold
er arrangør sammen med de andre klubber i
ÅKS.
Master roere er alle der er 35 år eller ældre,
og man ror mod jævnaldrende i klasser med
5 årgange: 35-39 år, 40-44 osv. til +80.
Distancerne er 200 m, 500 m og 5000 m og
både for K1 og K2. Man ror de løb man har
lyst til, og der er ingen tvang til at deltage i
alle løb.
Alle der har lyst kan deltage og, hvis man
ikke vil ro, er der alternativt brug for hjælp
bl.a. i motorbåd på vandet, til tidtagning og
servering af mad.
Se opslag i klubben for tilmelding og opgaver. Eventuelle spørgsmål kan Carsten Buus
eller Anne Mette svare på.
Siden sidst
På forårets arbejdsdag før påske blev der løst
mange opgaver. Blandt andet blev der indkøbt en ny elektrisk plæneklipper. Vi håber
dermed at flere medlemmer vil ha’ lyst til at
køre en tur med maskinen, så græsset kan
holdes nede. Det er en god opgave som kan
løses når man har tid, hvilket nogen sommetider spørger efter.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sæson
og håber at mange vil komme til klubaften i
løbet af sæsonen.

Kajakture
•

DAGSTUR TIL SILKEBORG - 28.
APRIL

•

BEGYNDERTUR 13.-15. JUNI

•

SOMMERTUR, TYSKLAND - UGE
29

•

MØGELØ - 9.-11. AUGUST

•

UNGDOMSTUR, HOLMENS I RY
- 17.-18. AUGUST

Løb og stævner
•

PARADISLØBET, SILKEBORG 12. MAJ

•

DM MASTERS SPRINT, BRABRAND - 16. JUNI

•

ÅM, BRABRAND - 24. AUGUST
NB! NYT KONCEPT

•

TOUR DE GUDENÅ - 7. SEPTEMBER

•

ÅM, BUGTEN - 28. SEPTEMBER

Vigtige datoer
•

STANDERHEJSNING, LØRDAG
27. APRIL KL. 10 (MED
BRUNCH)

•

SKJOLDS 85 ÅRS FØDSELSDAGSFEST, LØRDAG 11. MAJ

Fra onsdag den 1. maj er der igen klubaften i har man chance for at samle point og vinde
Skjold.
Handicap-pokalen.

•

STANDERSTRYGNING, SØNDAG
30. SEPTEMBER

Kl. 18 er der opvarmning til km-roning. Vi er Kl. ca. 19.45 er der fælles spisning. Det koster
klar til at gå på vandet når færgebølgerne har 20 kr. at spise med, og vi skiftes til at lave
lagt sig - lidt efter kl. 18. Der er rovagt på km- mad.
roningen.
Det er også onsdag aften der snakkes om
Kl. 18.30 går den første start til Handicap- ture, og planlægges kørsel til løb og stævner.
løbet. Første gang er der samlet start, og de
Kom og vær med, kom i god roform - og prøv
efterfølgende onsdage starter man, så de
at deltage i et løb som fx Tour de Gudenå til
med hurtigste tider sendes sidst afsted, og
september.
man kan være i mål samtidig. Ved at deltage

•

ARBEJDSDAG, 6. OKTOBER KL
9-13

•

GENERALFORSAMLING, TORSDAG 30. JANUAR 2020

Klubaften og handicap

