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Nye sponsorater 

 

 Ny spændende kajak 

 

Bronze til Nyborg 

Langdistancen afholdte 29 juni, sidste regatta inden sommerpausen. Regattaen blev afviklet i hård blæst i Præstø 

Roklub. Nyborg (Bente I, Allan S, Brian S) havde 2x guld inden regattaen fandt sted, så der var lagt op til en 

spændende regatta. Nyborg fik dog ikke guld denne gang, men måtte nøjes med bronze. Et ok resultat trods alt. 

Nyborg ligger stadig nummer 1 i den samlede stilling. 

Nyborg 28 point 

Viking 27 point 

Humlebæk 24 point. 

Det bliver en spændende afslutning i august når de sidste 2 regattaer afvikles. 

 

 

Klubtøj/dragter 



Der er p.t. 10 produkter på vores webshop med klubtøj. Det seneste der er tilføjet, er vores officielle ro dragt. Husk 

hvis du bestiller ro dragten er der nok 8-10 ugers leveringstid på den, så bestil i god tid. Siden mangler stadigvæk at 

blive opdateret med flere produkter, heriblandt caps, veste og andet fedt ro tøj. Vi giver besked når alle produkter er 

på siden, det går lidt langsomt med det fra ”Chopar” side, som er forhandleren af tøjet. I kan evt. for at spare lidt 

fragtomkostninger snakke sammen om fælles levering. Spørg tøjudvalget hvis I har spørgsmål til tøjet. Peter Kaare 

Rasmussen er kontaktperson.  

 

 

Sponsorat/Ny kajak 

Tak til N.I.S. og foundraiserudvalget for vores nye kajak. Du kan allerede nu ro 

i den, da den er oprettet i rokort. Den er foreløbig døbt "Tiger" 

Her lidt info. 

Vores nye ”brugte” kajak er købt hos Stuer kajak og det er også dem der har lavet kajakken. 

Modellen hedder ”Sea Tiger” og henvender sig primært til de lidt mindre roer.  

Kajakken måler 490 x 52 cm og vejer 22 kg og er udstyret med fire luger: 

store for- og agterluger, en dagsluge og en lille luge foran cockpittet til mobilen, 

chokoladen. Kajakken er udstyret med sænkekøl. 

Det er en kajak i low volume altså̊ en mindre havkajak, der fortrinsvist er lavet 

til dagsture/weekendture og leg Cockpittet er et nøglehulscockpit med gode 

lårstøtter og indre mål på 77 x 40 cm. I forbindelse med de fine fodstøtter af 

Smart Track-systemet sidder man usædvanligt godt i kajakken med knæstøtte 

oppe under dækket og lårstøtten i cockpittet. Da sædet er fremragende udført 

med en meget behagelig rygstøtte i form af et bredt bånd, der støtter lænden, 

føler man det, som om kajakken er støbt til en. 

Sea Tigers skrog har tydelige grønlandske linjer med et afrundet knækspant. 

Bunden er ret fladt udformet, hvilket giver en sikker fornemmelse af stabilitet, 

skønt kajakken kun er 52 cm bred. Kajakken henvender sig både til 

nybegynderen og den mere erfarne roer. 

Kajakken er bygget i glasfiber, men bunden er forstærket med carbon/kevlar 

 

 

Sponsorat/hejseværk 

Tak til ”Fiona fonden” og foundraiserudvalget for vores sponsorat på 30.000 kr. til finansiering af et nyt hejseværk til 

inriggere. 

Sponsoratet dækker dog ikke den reelle pris på 60.000 kr. + moms, men det er en god start. Der er flere ansøgninger 

ude, så mon ikke vi når at få flere penge hen over året, så vi måske har mindst et hejseværk til næste rosæson.  

 

Ronetværk Fyn/motionsture 

Er du til socialt samvær, og lange ture i inrigger, er der masser af muligheder. Der er indtil videre 4 ture der ligger og 

venter på at flere tilmelder sig. 7.juli er der en ronetværkfyn tur rundt om Avernakø.   

Er du til en tur i mørke, skal du tilmelde dig turen 24 august. Her vil turen slutte i mørke, som er en helt speciel 

oplevelse.  

Og endelig en netværkstur igen dagen efter, nemlig 24 august hvor klubber fra hele Fyn kommer til Nyborg for at ro 

under Storebæltsbroen. 

Alle turene er slået op i ”rokort” og har du spørgsmål er Helle Woetmann klar på at besvare evt. spørgsmål. Skynd jer 

at tilmelde jer disse skønne ture. 

 

 

 

Grillroning 



Mandag d. 15. juli er det tid til årets tredje grillroning. Vi ror kl. 17 og grillen starter kl. 18.30. Ønsker du kun at grille, 

er det også muligt. Klubben står for tilbehør og drikkevarer, du sørger selv for at komme med det kød der skal grilles. 

Har du spørgsmål, så kontakt Mona Spangsgaard.    

 

Nyhedsbrevet på hjemmesiden 

Sidste nye ligger altid på forsiden 

Hvis du fik slettet nyhedsbrevet eller det ikke kom i din postkasse, er det muligt at læse det på hjemmesiden. På forsiden 

nederst til højre ligger det sidste nyhedsbrev klar til hyggelæsning. 

 

Støt vores sponsorere de støtter os! 

 

 

                                  
                       

 


