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Frigivelsesholdet
De sidste 3 deltagere på årets frigivelseskursus, Lene, Niels og Signe, har også bestået både færdigheds- og
svømmeprøve. Det foregik under velkendte forhold for dem; blæst og bølger. Lene og Niels mangler endnu lidt kilometer,
mens Signe er endelig frigivet. Til lykke til jer. De sidste kilometer klarer i nemt. Torsdagens klubaften er et fint sted at
skaffe dem. Kristian L

Pølsetur
D.13 august havde vi besøg fra ”Strømmen” på deres
årlige pølsetur. Vejret var perfekt og 22 roere og en
god håndfuld hjælpere, grillmestre og andet godtfolk
besøgte os. Hjemme i klubben var vi en lille håndfuld
medlemmer til at tage imod dem. De havde delt sig
op i 2 hold hvor de der ikke roede så hurtigt startede
fra Middelfart kl. 10 og de hurtige startede kl. 11.
Palle L. og undertegnede roede dem i møde. Jeg
fulgte ”naturligvis” med dem der ikke roede så
hurtigt
. Udover roerne fra ”Strømmen” Fik vi
også besøg af 3 medlemmer fra kajakklubben ”Vejle
Å” som havde taget sig en tur hjemmefra. Efter et
par timers hygge var der så igen afgang og farvel og
tak for denne gang. De ristede pølser kunne godt
matche stadionplatten på Middelfart stadion, den
bliver ellers rost i vide kredse. Hans A.
Helnæs tur og utur
D.14 august var det så vores egen tur til at tage på eventyr. 14 kajakroere Maja, Mona, Elisabeth, Lotte, Lise, Hans,
Jørgen, Marianne, Henrik, Herdis, Lasse, Dagny, Sven og Jacob drog afsted sydpå med kajaktrailer og læssede biler til
Helnæsbugten. Vi kom afsted i god tid og havde derfor også en god lang dag foran os. Vi satte i ved Brunshuse hvor
der var både gode parkerings og toiletforhold. Planen var at vi skulle ro bugten rundt, men da det blæste noget mere
end beregnet valgte vi at tage kysten op til Faldsled os samme vej hjem. Efter søsætningen blev vi af naturlige grunde
hurtigt delt op i 2 hold. Nogle hurtige og andre endnu hurtigere. Nogle valgte at tage lidt kortere distancer, helt som
der var lagt op til. Vi holdt et par velfortjente pauser hvor vi spiste vores livretter, som vi selv havde smurt. Solen
skinnede, men vinden udfordrede os lidt. Alle tog det med godt humør og deltog i det gode samarbejde med med
kajakkerne. Vi var også hjemme i pæn tid så alle kunne nå aftensmade i det bløde derhjemme og kunne notere 28 km
mere på bagen. Tak til alle for en god tur. Hans A.

Virkeligheden indhentede de 10
inriggerroere søndag morgen.
Den lånte trailer var ikke et
sikkert transportmiddel.
Alligevel tak til Middelfart
Roklub for ”lån” af deres trailer.
Derfor tog vi en en hurtig
beslutning og aflyste
fællesskabet med kajakroerne,
og ændrede vore planer. I
stedet tog vi via Ålbo og
Løveodde til Fænø kalv. Herfra
splittede vi holdene op 5 tog hjem og 5 smuttede omkring Middelfart. Med godt vejr og gode mandskaber fik vi
alligevel en meget fin tur ud af det. Det blev til 370 km. i logbogen og mærkbare muskler de efterføgende dage.
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Paddle Battle Cup (PBC) i Holstebro 21. August

Ærlig talt, så tror jeg aldrig vi bliver trætte af at skulle afsted.
Vi snakker godt nok hver gang om hvor lang dagen bliver, hvor tidligt vi skal afsted og hvor sent vi kommer hjem. OG
så er der jo lige kajakkerne der skal pilles af traileren når vi kommer tilbage til klubben og vaskes inden vi er helt
færdige.
Men det er jo heller ikke derfor vi gør det, det er den lavpraktiske nødvendighed der ligger i at skulle afsted. Vi gør det
for at komme til PBC som efterhånden er blevet et højdepunkt i sæsonen i vores lille afdeling.
PBC kan noget!.
PBC består af flere forskellige kajakløb på en dag, hvor alle kommer til at ro en 2’er kajak og deltage i mixstafetter over
200 meter, sammen med roere fra andre klubber og så deltager man i et langt løb, for U10 og U12 er det 1000 meter
og for U14 og U16 er det 2000 meter i 1’er kajak. Sjove og afvekslende konkurrencer.
Denne gang skulle vi så til Holstebro, igen. Igen fordi vi også deltog i 2019, i vores allerførste PBC, hvor Jonas og
Rasmus repræsenterede klubben. I Holstebro ligger klubben, sammen med roklubben, ved Vandkraftsøen og har
super faciliteter og bl.a. egen speakertårn. I år blev medaljerne overrakt af medlemmer fra den lokale klub som har
vundet medaljer ved DM og EM samtidig med at der blev afspillet en lille fanfare under overrækkelsen. Så har vi
prøvet det også.
Denne gang var Simon, Jens, Liva, Julie, AnneSofie og Cecilie med. Julie var til at starte med kun i civilt, men da der
manglede en roer til at fuldende 2’er kajakløbene og stafetten, sprang Julie til. Jeg har ikke helt styr på alle
enkeltresultaterne, men vi kom hjem med 16 medaljer fordelt på 6 roere. I alt deltog over 30 roere fra 6 klubber i
stævnet.
På trods af skidt vejr, både ved starten af stævnet og undervejs, fik vi en rigtigt god dag i Holstebro med masser af
intense øjeblikke på vandet, hjemmelavet kage x 2 (Liva havde fødselsdag dagen efter, så hun havde kage med og i
boden i Holstebro kunne man købe hjemmelavet kage og kaffe for en 10’er) og et godt arrangeret stævnet.
Tak til alle, unge og voksne, der deltog fra klubben, Kristian R
Inriggersæder: Inriggerroerne er blevet trætte af at bumle på slidte sæder i Skanseodden og Fyn. Derfor har vi nu anskaffet
reservededele så vi kan udskifte hjul, aksler, slæder og afstandstykker. Vi forventer efter endt reparation, at begge både
rykker op i De luxe klassen, dog stadig med en smule vandkøling fra de nederste boards.
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Tour de Gudenå
Lørdag den 10. september afvikles det traditionsrige løb. Føns Søsportsklub stiller med 10 deltagere som aftalt
hvordan de hånterer logistikken omkring turen. Sådan ser vores tilmeldinger ud:
K70 Dagny. K42 Sven, Søren, Lasse, Jørgen og Kristian L. K23 Mona, Elisabeth, Lise og Hans A
Naturens dag
Søndag den 11. september afholdes Naturens dag. Det officielle starter kl. 10 ved Kridthuset. Vi åbner klubben kl. 11
og forventer en blød nelukning omkring kl. 15. Da starten går fra Føns, kan vi forvente et større antal besøgende hos i
hvert fald omkring middag.
Kalenderen
Et hold fra Roskilde roklub har planlagt at overnatte på gulvet i klubben den 11. september – samme dag som
kommunen afholder Naturens dag. Vi regner med at vi er færdige inden de lægger til.
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