
Kære forældre.  

Sommersæsonen 2019 og regattaplanen er fastlagt, mens tilmeldingen af roerne 

sker løbende på udleverede sedler efter aftale med trænerne. 

Hvis dit/jeres barn ikke tidligere har været på regatta, er det en skøn oplevelse – 

for hele familien. Vi bor i vores egne medbragte telte, campere og 

campingvogne, som vi samler i et område omkring Hadsund Roklubs fællestelt. 

Af og til overnatter nogle forældre på værelser, men de deltager stadig i 

regattaens fællesskab. Som forældre deltager vi i regattaerne så ofte, det er 

muligt eller evt. forældrene på skift. Mange deltager i alle regattaer, og vi har det 

virkelig hyggeligt. Vi hepper på alle de unge mennesker i klubben.  

Vi er klar på land efter hvert løb, når der enten skal jubles over en god placering 

eller støttes, hvis forventningerne ikke er blevet indfriet. 

Trænerne hjælper roerne i forbindelse med løbene med bådene, teknisk 

vejledning og god motivation. Da roerne er på vandet på mange forskellige 

tidspunkter uafhængigt af hinanden, er trænerne næsten konstant i arbejde.  

Derfor er det forældrene, der sørger for, at maden er klar i fællesteltet hele 

dagen. Vi hjælpes ad med forberedelserne, så alle har mulighed for at følge 

løbene. Vi har også altid tid til hyggesnak, en løbetur eller f.eks. at sidde 

med fødderne i vandkanten og læse en bog, hvis man har lyst til det. 

 De fleste regattaer strækker sig over en hel weekend. Derfor vil et 

typisk program se således ud: 

 To uger før regatta:  Aflevering af seddel mht. bidrag af mad, hjælp og 

 kørsel/samkørsel samt betaling. 

 Ugen op til regatta:  1-2 forældre sørger for de nødvendige indkøb til 

 turen samt nedfrysning af mad. 

 Torsdag:  Roere, forældre og trænere pakker bådene på 

 bådtraileren og pakker robilen med fællestelt og alt 

 til turen inkl. tørvarer. 

 Fredag:  Kølevarer pakkes efter aftale. Privat afgang til 

 regattastedet, som det passer ind i den private plan. 

 De første fremmødte afstikker et område til 

 klubbens telte. Man sørger selv for aftensmad denne 

 dag. Fællesteltet rejses og klargøres, så snart der er 

 voksne nok til stede.  

Lørdag Forældrene fordeler madarbejdet i weekenden, som 

det passer bedst, og man er sikker på at kunne se 

sit/sine barns/børns løb.  

  Løbene er fordelt over hele dagen. Det samme er 

 forberedelsen af mad. Mændene har dog taget 

 patent på aftenens grillning af kød. 

 Søndag: Løbene er fordelt over hele dagen, så vidt muligt 

 bliver man og hepper – også på de sidste. Ved fælles 

 hjælp pakkes fællestelt, robil og bådtrailer før 

 afgang. 

 Mandag:  Roere, forældre og trænere tømmer trailer, robil og 

 rengør tingene fra fællesteltet, så alt er klar til næste 

 tur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi oplever et dejligt sammenhold både blandt børn og voksne – og klubberne 

imellem. Det er skønt, når nye roere og deres familier deltager – og der er       

altid mange at spørge til råds. Kom gerne i klubben på almindelige træningsdage 

og se og hør lidt om træning og fællesskab. 

Vi håber på mange hyggelige stunder sammen med jeres familie! 

Hilsen forældrene i ungdomsafdelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Hadsund Roklub 

Regattasæson 2019 
Forældreinformation 

 
 
 

 
 

Flere relevante informationer: 
Anmod om medlemskab af ’Forældregruppen Hadsund Roklub’ på Facebook. 

Følg ’Hadsund Roklub’ på Facebook og Instagram 
Læs meget mere om ungdomsroningen på www.Hadsundroklub.dk 


