Rosesongen 2013

En lang vinter nærmer seg slutten og det er tid for å rette fokus mot det som skal skje i sommer. Denne
oversikten er ment for å gi utøvere og foresatte en oversikt over hvilke konkurranser og aktiviteter som
er planlagt i sommerhalvåret.

Her finner du:
1.
2.
3.
4.
5.

Oversikt over sommerhalvårets konkurranser.
Oversikt over sommerhalvårets dugnader.
Innbydelse til foreldremøte 23. april.
Innbydelse til familietur til Stockholm 28. juni – 1. juli.
Innbydelse til inneriggertur 10-11. august.

Juniorklasser 2013:
Jr D: født 2001, 2002
Jr C: født 1999, 2000
Jr B: født 1997,1998
Jr A: født 1995,1996

Konkurranseplan sommerhalvåret
Dato
27-28. april
11-12. mai
15. mai
25-26. mai
8-9. juni (færderhelgen)
12. juni
29-30. juni
17-18. august
24-25. august
28. august
14-15. september
21. september
25. september

Regatta, Sted
Foldenfjorden, Sandefjord
Christiania Regattaen, Årungen
Vestfold Cup
Østlandsregattaen, Årungen
Stokkavannet, Stavanger
Vestfold Cup
Åpent Nordisk, Stockholm
Tunevannet
Kjørbosprint, Bærum
Vestfold Cup
NM, Årungen
Vestfold Cup,
Klubbmesterskapet kl 1730

For hvem
Jr B, A og senior (kun erfarne)
Jr B, A og senior
Jr D, C, B og A, senior, master
Jr D, C, B og A, senior
Kun “representasjonroere”
Jr D, C, B og A, senior, master
Alle + familie.
Jr D, C, B og A, senior, master
Jr D, C, B og A
Jr D, C, B og A, senior, master
Jr D, C, B og A, senior, master
Jr D, C, B og A, senior, master
ALLE+familie

Dugnadsplan sommerhalvåret
Dato
Tirsdag 23. april kl. 17-20
Torsdag 25 april kl. 17-20
6-9 juni
August/september
Oktober

Hva
Opprydding av båtplass og båthall før
sesongåpning. Klargjøring av anlegg! MØTEPLIKT!
Færderseilasen: Rigging torsdag/fredag. Salg
Lørdag. Opprydding/frokost søndag
Bavariatreffet
Vinterklargjøring av brygger/båter og anlegg

FORELDREMØTE TIRSDAG 23. APRIL kl 20.00 – 21.00
Styret og treningsnemda i Horten Roklubb ønsker å samle foreldre av aktive roere til et
informasjonsmøte.

TEMA:
Horten Roklubb
Roing som idrett
Utviklingsmuligheter i roing
Godt kosthold for en roer

Det blir servert kaffe og enkel mat. Vel møtt!

FAMILIETUR 28. JUNI – 1. JULI

Fredag 28. juni kl 0800 setter vi kursen mot Stockholm for å være med på nordisk mesterskap i roing.
Dette blir årets familietur, og vi håper så mange som mulig vil være med på turen. Roklubben ordner
felles overnatting og samt mat til alle på turen. Transporten skjer med bil og vi regner med minimum 7
timer reisevei.
Ungdommen får mulighet til å ro mot konkurrenter fra flere land, samtidig som det blir en fin tur.
Hjemreise mandag 1. juli.

Pris: 1500,Påmelding til Ansten innen 21. mai

INNERIGGERTUR 10-11. AUGUST

Lørdag 10. august har alle aktive roere mulighet til å være med på den mest spennende og morsomme
helgen i løpet av sommeren. Vi fyller opp turbåtene med utstyr og setter kursen mot Varnestangen. Vel
fremme setter vi opp telt, lager bål, fisker, griller og koser oss med sosialt samvær utover kvelden. Turen
går hjem på formiddagen neste dag. Alle juniorroere kan være med.
Turen er gratis og roklubben handler inn mat til alle.
Hva trenger du på turen?
Sovepose, liggeunderlag, telt, rotøy, undertøy, toalettsaker, drikkeflaske, badetøy, fiskestang,
redningsvest.

Påmelding: til Ansten innen 30. JUNI

