Kære alle SRK roere
Sommeren er her, og vi går mod de lange lyse nætter. Ro-og kajakudvalgene foreslår en fælles rotur for
baglæns- og kajakroere, så sæt kryds i kalenderen den 22. juni til en midsommeraften-picnic-rotur.
Vi skal nyde de lange dage og korte nætter
ved at ro en aften-hygge-picnic-tur, som
fastlægges endeligt, når vi kender vind- og
strømforholdene for dagen.
Hvis vind- og strømforholdene arter sig, er
plan A at ro til Fredericia Roklubs sommerhus for enden af Rasmus Gyes Vej ved
Snoghøj. Kører man dertil, kan man stille
bilen ved den sidste gård på højre hånd
(ved brændestablen).
Det indebærer, at vi skal krydse Lillebælt,
og turen frem og tilbage er ca. 15 km,
hvilket alle snildt kan klare, når vi får en
længere spisepause ved sommerhuset.
Da det er lige før mange skal holde en velfortjent sommerferie, skal vi hver især komme med en ’pindemad’
(små portioner så vi undgår mad-spild).
Pindemaden skal kreeres, så den fortæller, hvad du
forbinder med sommerferie. Det kan fx være jordbær,
en ret fra dit yndlingsferiested eller noget, der
fortæller om dit bedste sommerferieminde. Fri
fortolkning over temaet er tilladt. Billedet til højre er
af ’pindemadderne’ fra sidste års kajaktur.
Vi nyder ’pindemadderne’, og hver især fortæller vi
historien bag vores egen ’pindemads-kreation’. Vi
håber, I er friske på udfordringen, og at I vil fortælle
lidt om jer selv.

Turen er sat i Super Saas, og der er forskellig afgangstid afhængig af, om du er baglæns- eller kajakroer, for
at vi kan mødes nogenlunde samtidigt ved sommerhuset. Tilmelding er som sædvanlig efter først-til-mølle
– princippet. For at vi kan få et overblik over antallet af roere af hensyn til ’pindemadskreationerne’, bedes
kajakroere med egen kajak melde sig til i Super Saas under bookingsmuligheden ”Har egen kajak”.

Skønne sommer-rohilsner på vegne af ro-udvalgene
Peter og Vibeke

