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Læs disse 3 sider om standerstrygning, Hempel Fondens donation til vores unge, den nye kajakbro, udflugt støttet
af DKF Vinterfastholdelses pulje – Der er stor aktivitet alle steder i klubben for vi ror stadig.
Standerstrygning
D.30. oktober havde vi standerstrygning i klubben. Inden standerstrygningen var en del klubmedlemmer ude at ro, 2
inriggere og en halv snes kajakker var ude. Der var tæt tåge visse steder hvilket bevirkede at nogle kom ud på nogen
alternative ruter mere eller mindre frivilligt. Men alle kom heldigvis helskindede tilbage i klubben igen. Efter disse
”tågede” ture var vi klar til at stryge standeren. 23 klubmedlemmer var mødt frem og Kristian Lassen holdt tale og
nævnte de aktiviteter der havde været i klubben i årets løb, ligesom han oplyste om roede kilometre og uddelte
pokaler til dem der havde roet mest. På kajaksiden havde Jørgen roet mest med 1.811 km og på inriggersiden havde
Niels roet mest med 742 km.
Under skønsang i 23 tonelejer fra de 23 fremmødte Skiftede Søren og Steffan standeren ud med vinterstanderen.
Herefter var der hygge og fællesspisning for dem der havde madpakke med.
Samlet havde Jørgen roet mest med 1.838 km, Hans A havde roet 1.801 km og Søren havde roet 1.284 km.
I kajak havde Jørgen roet 1.811 km, Hans A havde roet 1.735 km og Sven havde roet 1.185 km.
I inrigger havde Niels roet 742 km, Søren havde roet 704 km og Olaf havde roet 641 km.
I alt er der i årets løb blevet roet 25.558 km. Oversigt med kilometerantal for den enkelte kan ses på tavlen i
klublokalet. /Hans A.
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Vesterdal Efterskole besøgte klubben den 12. oktober. 16 elever prøvede at ro inrigger. Søren og Steffan var
styrmænd og fandt en vis variation i de unges formåen.
Hempel Fondens pulje Søsat har støttet vores ungdomsafdeling ”aktive børn i Føns”
med kr. 28.000 som skal bruges til øremærkede aktiviteter. 5 ture i svømmehallen, 32
stk. fleecejakker, en klubdag med familie og en udflugt for de unge. Ud over det store
beløb donener Hempel Fondens pulje Søsat klubben med 10 svømme- og redningsvester til børn og unge. Nu arbejder
instruktørerne med at arrangere aktiviteterne så de opfylder fondens forudsætninger. Aktiviteterne skal afvikles i
perioden midt november og frem til standerhejsning 2023.
Vores lejeaftale er i forbindelse med kajakbro projektet blevet forlænget med 5 år frem til 2032. Dog således at den
nye leje aftales ved udgangen af 2027. I samme aftale har vi overtaget ansvaret og omkostningerne for gulvvarmen i
toiletterne.
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Kajakbro projektet er nu under realisering. Den
15. oktober løsnede vi den gamle kajakbro fra
betonplinten. Midt i uge 42 startede Ronæs
Entreprenøren med at klargøre den til montering
af den nye bro. Den 31. oktober besøgte vi NBC
Marine for at godkende prototypen, og alt ser
lovende ud. Vi forventer montering af den nye bro
i uge fredag den 18. november. Den udtjente bro
har klubben overdragtet til Føns Havhave, så nu
skal der gro muslinger på den. Thiesen og Ditte
slæber den fra os til Jollehavnen i Føns Vig en dag
hvor vejret tillader det.
Stævnstop
Lås og ilandstigningsbøjle
Krog til styring af kajakudskridning fra broen

DKF vinterfastholdelses pulje har bevilget klubben 4.000 til 2
arrangementer som skal være afholdet i indeværende år. Derfor
inviterer vi alle til en fællestur i bus, hvor Jørgen vil være chauffør
(på en bus han har lejet), til Strandingsmuseet Sct. George i
Thorsminde Lørdag den 19. november.
Først besøger vi Thorsminde Coastal Roklub som vil fortælle om
deres forening og Nissum Fjord.
Derefter spiser vi vores medbragte mad i Havet og Fjordens hus
Model af Sct. George

Vi går til Museet der fortæller historien om livet på havet og de
store sejlskibe omkring 1800 tallet, og om strandingen med mere end 1.400 druknede juleaften 1811. Museet er en
meget stor oplevelse.
Tilmelding senest lørdag den den 14 november på 6178 0887,
Men tilmeld dig gerne tidligere, da vi har brug for planlægning.
Turens tidsplan
08:00 Præcis. Afgang fra P-pladsen på Idrætsvej i Nørre Aaby – ved
Hallen
10:45 Ankomst til Thorsminde
10:45 – 11:45 Besøg i DfFR/Thorsminde Coastal Roklub
12:00 – 12:45 Frokost med medbragt mad i Havet og Fjordens hus
13:00 – 15:00 Besøg på Strandingsmuseet Sct. George.
15:00 – 16:00 Egentid i Thorsminde – Stranden er et besøg værd
16:00 Præcis. Afgang Thorsminde
18:30 Ankomst klubben

Skibets ror – lidt større end dem vi kender

Ikke medlemmer kan deltage, men skal selv betale entreen til museet som er kr. 80.
Vi håber på stor tilslutning og en hyggelig dag, selv om turen er lang – på vejen op kører vi fra Varde langs kysten.
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