
KALENDER FOR 2022 
For alle turerne gælder at der er tilmelding på kalenderen. 

 
 
7. april Sæsonstart med grillpølser og brød. Der vil 

også være diverse info. Start kl. 17.00. Af 
hensyn til indkøb er det nødvendigt med 
tilmelding på kalender. Hvis der er rovejr tager vi først en lille rotur og 
spiser herefter. Hold øje med info på kalender om der bliver rovejr. 
 

14. april 14. april  Skærtorsdagstur. Vi mødes kl. 9.30 og ror en dejlig tur. Er hjemme kl.  

                                     11.30 hvor vi vil nyde en sild og en øl i klublokalet og ønske hinanden  

                                     en god Påske. 

 
 
21. april Infoaften for nye roere kl. 19.00. Kender du nogen der har lyst til at ro 

så send dem af sted til denne aften. Styregruppen står for infoaften.  
 
 
23. april Arbejdsdag fra 9-11.30. Vi starter med morgenkaffe fra 9-9.30. 

Vi rydder op på pladsen og i containere.  
2 både skal kasseres (4-er og 2-er).  

 
29. april Kl. 15.30: Vestjysk Bank kommer og fotograferer  vores nye båd 

sammen med alle roere og vigtigt: der er navngivning af båden + lidt 
godt til ganen!.  
Ca. 16.00. Forårsaftenrotur. Ved hjemkomst til Hvalpsund vil vi nyde et 
stjerneskud på Havnens Røgeri. 

 
12. maj Styrmandsteori kl. 19.00 i klubhuset. Alle er velkomne! 
 
15. maj Tur til Lundø kl. 11-16. Vi nyder madpakken og kaffe/kage på Lundø. 
 
5. juni Vi oplever kl. 9.30 ”Flugten til Hvalpsund” og hygger os med 

rundstykker ved klubhuset fra kl. 10.00. 
For de morgenfriske er der afgang i bådene kl. 7.30 og efter en skøn 

morgen rotur☀ opleves Flugten på fjorden. Er hjemme til fælles 
formiddagskaffe kl. 10.00. 

 
28. maj Madpakketur til Eskov Strand. Vi nyder madpakkerne på stranden ved 

Eskov. På hjemturen lægger vi til og nyder eftermiddagskaffen inden vi 
krydser fjorden. Afgang kl. 9.00.                 

 
 

 



18. juni Vi ror til Louns og bager pandekager og hygger på stranden ☀. 
 Afgang kl. 12.30. 
 
21. juni ÅRETS LÆNGSTE DAG. Vi kan nå så meget på denne dag.                          

Vi ror på aftenstur og nyder madpakken, der hvor vinden bringer os 
hen. Ved hjemkomst er der aftenskaffe i klublokalet. Afgang kl. 17.00.  

 
30. Juni Sundowner. Afgang kl. 20.00. Vi ror ud og ser solen gå ned. 
 
7. juli GRILL OG HYGGE PÅ STRANDEN. Vi ror afsted 

medbringende engangsgrill + pølser og flutes. Aftenen 

nydes på den anden side af fjorden ☀. Afgang 
kl.17.00  

 
16. juli LANDGANG PÅ ROTHOLM. Vi nyder hindbærsnitter og bobler på 

Rotholm. ( Husk badetøj ). 13.00-16.00.  
Tidligere roere er velkomne (50 kr.) 
Støttemedlemmer får indbydelse tilsendt. 

 
5. august GRILL OG HYGGE AFTEN VED KLUBHUSET. Grillen startes op kl. 17.00.    

Håber på vejr til udendørs hygge. Den bedre halvdel eller gode 
ven/nabo er velkommen. 

 

18.-21. august Sommertur til Nykøbing Mors roklub.  
Vi skal ro i farvandet omkring Nykøbing Mors roklub og overnatter i 
deres klubhus eller B&B som ligger ved siden af klubhuset. Afgang 
torsdag sidst på eftermiddagen. Hjemkomst enten lørdag eller søndag 
formiddag. Nærmere info følger. 

 
3. september Drømmen om rotur til Skive. Turen foregår så alle kan være med.  

Der bliver hyggelige pauser undervejs. I Skive skal der nydes lidt 
spiseligt og en kæmpe is.  Der vil være mulighed for, at arrangere 
pladsbytte i bådene , hvis der er interesse for at køre til Skive og møde 
roerne og ankomne roer så kører hjem. 

 
14. oktober EFTERÅRSHYGGE PÅ PANDEKAGE CAFÉEN. Der bestilles bord på 

Caféen i Ertebølle til kl. 18.00. Vi hygger os sammen, med lækker menu 
og god vin/øl til vi ikke orker mere.   

 
27. Oktober: Sæsonens sidste klubaften. Kaffe og kage i klubhuset efter roning. 

 

24. November: JULEHYGGE SPIS SAMMEN kl. 17-21.30.  



 
 

 


