Forårsrengøring – lørdag den 25. marts kl. 9.00

Vi gør klub, inventar og bådene klar til den kommende rosæson.

Standerhejsning tirsdag den 28. marts kl. 19.00
Vi hejser standeren og formanden fortæller om forventningerne til den forestående
rosæson. Vi ror ikke denne aften, men der blive serveret lidt sødt til ganen.

Formiddagsroning onsdage – start 29. marts kl. 8.45

Sct. Hans Aften fredag den 23. juni kl. 18.00
Det er fredag og det er Sct. Hans. Vi tænder grillen og alle er velkomne til at deltage
med egen medbragte madkurv. Vi hygger og ser om heksen bliver sendt til Bloksbjerg.

Sommerferielangtur – Roskilde den 30. juli – den 3. august.
Vi tager egne både med, og vi har lejet hytter og bestilt godt vejr. Vil du med?
Der planlægges roture hver dag efter vejr og vind, samt ønsker og formåen. Vi
kigger nærmere på Roskilde og omegn og vi råhygger Tilmeld dig på rokort.

Alle der har tid og lyst er velkommen til at deltage onsdage fra kl. 8.45

Første fælles ro-aften onsdag den 29. marts kl. 19.00
Her starter vores sædvanlige roaftener.

Faste roaftener mandage og onsdage kl. 19.00
Mandage og onsdage er klubbens faste roaftener, hvor man møder op og der
sættes hold efter antal deltagere og roønsker, så vidt muligt. Ønsker du at ro på
andre aftener, så opret en tur på rokort.
Ro-skolen starter onsdag den 19. april kl. 19.00
Vi glæder os til at møde de nye roere, som dukker op denne aften for at prøve
roningens glæder og det gode fællesskab. Her er alle ”i samme båd” og klubbens
instruktørere vil gøre alt for at det skal blive en god oplevelse. Roskole mandage og
onsdage kl. 19.00. Man møder op i træningstøj.

Tekniktræning på Kolding Fjord – lørdag den 6. maj

Åens dag - søndag den 20. august fra kl. 10
Varde Å Dag er et fællesarrangement for klubber og interessenter omkring
Varde Å. Roklubben åbner dørene for interesserede fra kl. 10 – 15
Langtur Silkeborg – lørdag den 2. september
Sæt x i kalenderen. Turen går til Silkeborg. Nærmere følger – se rokort.
Karlsgårdedagen – søndag den 10. september
Varde Roklub planlægge at ”uddele” prøveture til interesserede gæster på
Karlsgårde Sø denne dag. Se mere information på hjemmesiden/rokort.
Løvfaldstur søndag den 1. oktober kl. 9.30 til Karlsgårde
Husk madpakken og drikkevarer.

Standerstrygning/generalforsamling torsdag den 26. oktober kl. 19.00

Ønsker du at forbedre din roteknik sammen med dine rovenner, så tag med til Kolding,
hvor vi er inviteret til fælles tekniktræning med alle andre roere i ronetværket.
Interesseret? Kontakt John på sms 22156431

Vinterklargøring – lørdag den 28. oktober kl. 9.00

Svømmeprøve – onsdag den 3. maj kl. 20. i Hellehallen.

Julefrokost – fredag den 1. december kl. 18.30
Se mere på rokort.

Alle nye og gamle roere skal aflægge svømmeprøve. Vi øver bjærgning mellem årer,
iføring af redningsvest i vandet. Bestyrelsen har en forventning om at man som aktiv
roer møder op.

Klublangtur – Kr. Himmelfartsdag torsdag den 25. maj kl. 9.00
Vi ror en længere tur i eget rofarvand. Tag madpakke med – og vi ror ca. 30 km
med indlagte pauser med hygge og optankning af mad og drikke.
Madpakketur til Janderup onsdag den 14. juni kl. 17.30
Familien kan også deltage ved køre ud til Janderup Kirke. Medbring mad og drikke.

Vi vinterklargør klubbens både og bådhallen. kl. 9.00 er der morgenbrød - 9.30 går vi i
gang og kl. 12.15 serverer klubben en lille frokost. Alle vel mødt!

Følg altid med på www.rokort.dk – her dukker måske nogle impulsive aktiviteter
op!

Events
Open Air fredag/lørdag 28.-29. juli (kontaktperson Lene B.)
Åens dag søndag den 20. august (bestyrelsen planlægger)
Karlsgårdedagen 10. september (bestyrelsen planlægger)

Kaproninger
Årets langdistancekaproninger:
Lørdag den 20. maj Nakskov Roklub
Lørdag den 3. juni Præstø Roklub
Lørdag den 17. juni Kolding Roklub
Lørdag den 12. august Københavns Roklub
Lørdag den 26. august Sønderborg Roklub (Afslutningsfest mv.)
Lørdag den 14. oktober Copenhagen Harbour Race
Interesseret? – kontakt kaproningsudvalget.
Kaproningsudvalget:
John og Lars
Aktivitetsudvalget:
Henning, Søren, Finn og Lene B.

Tøjudvalget:
Karin, Lone og Lene S.
Bestyrelsen:
Henning, John, Jørgen N., Søren, Thomas, Lone, Lene S. og Tage

www.varderoklub.dk

