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Marts 
Onsdag 23/3 19.00 
Marinaen 

Hans og Karin, “Mahogny” fra Doverodde fortæller om deres tur gennem kanalerne ned til 
Middelhavet. 

Torsdag 31/3 18.00 Opstart og klargøring i ungdomsafdelingen 

April 
Lørdag 2/4 

Søsætning af alle både (se betingelserne på hjemmesiden under ”Havnen”) 

Torsdag 7/4 18.00 Opstart og klargøring i ungdomsafdelingen 

Fredag 8/4 16-20 
Klubhuset 

Oprydningsdag og rengøring i og omkring klubhuset. Kom og giv en hånd med. Vi tænder 
grillen og slutter med fælles spisning. Tag selv mad med Nautilus giver øl og vand. 

Lørdag 9/4 13-15 
Klubhuset 

Standerhejsning med pølser, brød, øl og vand. 

Tirsdag 12/4 Opstart roerne 

Torsdag 14/4 18.00 Almindelig træning i ungdomsafdelingen hver torsdag 

Fredag 15/4 Søsætning af både over 6 t 

Tirsdag 19/4 Infomøde for nye roere 

Torsdag 21/4 Søsætning af både under 6 t 

Torsdag 28/4 19.30 
Klubhuset 

Intro aften for nye medlemmer med overskriften ”Kend din klub og dit farvand” 
Mødet henvender sig til alle nye i klubben. 

Fredag 29/4 19.00 
Klubhuset 

Forårsfest. Grillen er klar kl 19.00 Medbring selv mad og drikkevarer. 
Mangler tovholder 

Lørdag 30/4 Søsætning af både under 6 t 

Lørdag 30/4-1/5 Kaninkursus for roere 

Lørdag 30/4 Sidste åbning i saunaen 

Maj 
Mandag 2/5 18.30 

Pigesejlads og sejlerskole starter 8 gange (evt. 9 med pinsen) 

Onsdag 4/5 18.20 Kapsejlads starter med skippermøde i klubhuset. 8 gange Hver onsdag 

Lørdag 14/5 15.00 
Nykøbing Mors 

Pinsetur som vanligt. Nautilus giver kagen, men kaffen har I selv med. Om aftenen 
hyggeligt samvær. Grillen tændes 18.00. I medbringer selv mad, drikkevarer, service og 
godt humør.  Mangler tovholder 

? maj Løvspringstur roerne 

Torsdag 26/5 17-19 Stativer ryddes væk. Mød op, så hjælper vi hinanden. 

Søndag 29/5 Havnens dag, Vild med vand 

Juni  3-5/6 Hjarbæktur roerne 

Søndag 5/6 Klubdag med fokus på Sikkerhed og Flugten til Hvalpsund 

Lørdag 11/6 Venø rundt roerne 

Torsdag 16/6 18.00 Sidste almindelige træning for ungdomssejlerne 

Onsdag 22/6 Sidste gang kapsejlads inden ferien 

Torsdag 23/6  Sct. Hans aften vi mødes omkring grillen. 

Torsdag 23/6 18.00 Sidste træning for ungdomsafdelingen 

Mandag 27/6 Sidste gang mandags sejlads inde ferien 

Juli 
 

Sveriges sejlere mødes torsdage i juli måned v Grötö position 58°20,50 N 11°22,15E.  
Store Grötö-dag torsdag 14/7, hvor vi håber mange møder op til hyggeligt samvær. 

Lørdag 9/7 Fur rundt roerne 

Lørdag 16/7 Landgang på Rotholmen 
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Da der ikke blev valgt et Aktivitetsudvalg på generalforsamlingen, mangler vi nogle tovholdere til de 4 

arrangementer, der er markerede med rød skrift. De kan selvfølgelig gennemføres uden tovholder, men det 

ville være dejligt, hvis der var nogen, der vil melde sig til at tage sig af et eller flere af de markerede 

arrangementer. 

Forårsfest: Sørge for at der er lys, blomster mv. til borddækning, kul til grillen tænde op og efterfølgende 

tage dugene med hjem til vask. Organisere rengøringen dagen efter. 

Pinseturen: Det handler om at få en aftale med havnevagten i Nykøbing og evt. få nogle ekstra mærker, som 

sælges til fordel for nogle kartoner vin, samt sørge for at få købt et par poser grillkul (klubben betaler). Vi 

har allerede aftale med nogle medlemmer, der gerne vil bage, men flere er velkomne. Organisere 

oprydning. 

Fællestur til Fur: Det handler om at få en aftale med havnevagten på Fur og evt. få nogle ekstra mærker, 

som sælges til fordel for nogle kartoner vin, samt sørge for at få købt et par poser grillkul (klubben betaler). 

Organisere oprydning. 

Afriggerfest: Sørge for, at der er lys, blomster mv. til borddækning, kul til grillen, tænde op og efterfølgende 

tage dugene med hjem til vask. Organisere rengøringen. 

Grethe Vynne giver gerne info og gode råd, hvis det ønskes. 

August 
Mandag 8/8 18.30 

Mandagssejlads starter igen  

Onsdag 10/8 18.20 Kapsejlads starter igen.  8 gange. Hver onsdag 

Lørdag 13/8 Fællestur til Fur for alle klubbens medlemmer 
Mangler tovholder 

Lørdag 20/8 Silkeborgtur roerne 

Lørdag 20/8 9.00 Klubdag. Kaffe cup. Vi mødes i klubhuset til formiddagskaffe, derefter starter løbet. 
Om aftenen tændes grillen kl 18. 

September 
2-5/9 

Gyldendaltur for roerne 

Lørdag 17/9 Limfjorden rundt. Træskibene kommer forbi Hvalpsund Kaffe i klubhuset 

Lørdag 24/9 14-16 Vi hjælper hinanden med at sætte stativer frem 

Lørdag 24/9 18.00 Afriggerfest. Grillen tændes kl 18 I har selv det hele med. 
Mangler tovholder 

24-25/9 Løvfaldstur til Skive roerne 

Mandag 26/9 Sidste gang der er mandagssejlads 

Onsdag 28/9 Sidste gang kapsejlads 

Fredag 30/9 Optagning af både under 6 t 

Oktober 
Lørdag 1/10 

Saunaen åbner 

Fredag 14/10 Optagning af både under 6 t 

Lørdag 15/10 Optagning af både over 6 t 

Fredag 21/10 Optagning af både over 6 t 

Lørdag 29/10 Optagning af både under 6 t 

November 
Lørdag 19/11 12.00 

Standerstrygning og november frokost i klubhuset.  

Tirsdag 22/11 Mad og sangaften roerne 


