Thorsminde Coastal Roklub

Nyhedsbrevet oktober 2017 - Thorsminde Coastal Roklub

Kære medlemmer i Thorsminde Coastal Roklub.
Sommer sæsonen 2017 er ved at nå sin afslutning...
Thorsminde Coastal Roklub afslutter sin 3. sommersæson, lørdag den 28. oktober.
Sommersæsonens afslutning markeres med mulighed for en sidste rotur på fjorden inden vintersæsonen sætter
ind, med fremmøde for interesserede medlemmer kl. 11:00 ved bådhallen, Havet og Fjordens Hus.
Er vejret ikke til at komme på vandet, arrangeres til lejligheden en klubkaproning i roergometer, - hvem ror
hurtigst 1000 meter på romaskinen!
Under alle omstændigheder afsluttes den fysiske aktivitet med en omgang oprydning i bådhallen, således vi kan
gå vinteren i møde på bedste vis...
Der inviteres til fælles frokost samme dag kl. 13:00.
Frokosten afvikles på Thorsminde Naturskole.
Frokosten består af "fiske kagemand" fra Nørgaard Fisk og Røgeri på Vesthavnen i Thorsminde, dessert, kaffe og
hjemmebag.
Medbring selv drikkevarer til frokosten og efterfølgende socialt samvær!
Pris pr. voksen deltager kun kr. 100 - der betales ved frokosten.
Tilmelding til frokost og hyggeligt socialt samvær, lørdag 28. oktober i Thorsminde, senest søndag den 22. oktober
kl. 20:00 til n.c.iversen@stofanet.dk eller sms 2982 8120
Vi håber at se rigtig mange af roklubbens medlemmer ved sæsonafslutningen i Thorsminde, lørdag den 28.10.17

VINTERRONING I TCR:
Har du lyst til at ro i perioden mellem standerstrygning (28.10.17) og standerhejsning 2018, har du evt. mulighed
for det på følgende måde:
1.Vinterroning kan kun udøves af frigivne roere, med den fornødne erfaring.
2.Roere, der ønsker vinterronings tilladelse, skal ansøge bestyrelsen skriftligt om dette ( send en mail til
thorsminderoning@gmail.com ) og derefter godkendes af bestyrelsen. Godkendelsen gælder for en vintersæson
ad gangen.
3.For at blive godkendt til vinterroning, skal der inden ansøgning til bestyrelse, være aflagt svømme/veste prøve i
henhold til klubbens ordinære roreglement.
Thorsminde Coastal Roklub, Havet og Fjordens Hus, Thorsminde Naturskole,
Skolegade 25, Thorsminde 6990 Ulfborg
thorsminderoning@gmail.com
www.thorsminderoning.dk

OBS... Bestyrelsen har ved sidste bestyrelsesmøde besluttet ændrede krav til aflæggelse af klubbens
svømmeprøver, således at medlemmer, der har aflagt roklubbens svømme- og vesteprøve sidste vinter eller i
sommersæsonen 2017, også er "dækket ind" for den kommende vinter- og sommersæson.
Aflagt svømme og vesteprøve i TCR er nu gældende for 2 år.
4.Vinterroere skal i forbindelse med godkendelse, registreres af bestyrelsen. Registrering af rettighed vil fremgå af
medlemslisten på www.thorsminderoning.dk
I sammenhæng med godkendelsen skal roeren have udleveret/henvises til klubbens vinterroningsreglement, og
roeren er forpligtet til at læse og sætte sig ind i reglementet samt følge reglementets forskrifter.
- TCR vinterroningsreglement er vedhæftet denne mail - kan også findes på roklubbens hjemmeside
www.thorsminderoning.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Thorsminde Coastal Roklub
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