
Nordjysk Rostafet 2013 

- årets udfordring til alle nordjyske roere! 
 
Hermed følger endelig som lovet nogle flere detaljer om NORDJYSK ROSTAFET 2013. På klubledermødet i marts fik vi 
mange positive interessetilkendegivelser – og vi blev enige om, at tidspunktet for dette nye arrangement ikke skulle 

være før sommerferien, men efter. Og vi lagde os fast på uge 35. 

Vi gentager lige fra det første oplæg: Vi forestiller os en ro-aktivitet, der kan binde hele vores ronetværk sammen 
– fra vest til øst, fra nord til syd, nemlig en  

ro-stafet med udgangspunkt fra netværkets ”hjørner” gennem hele netværkets område 
som – såfremt vejrguderne er med os hele vejen  - ender med et træf i Aalborg lørdag eftermiddag, hvor roere fra 
hele Limfjorden kan mødes med roere både nordfra og sydfra samt fra hhv. Randers og Mariager fjorde, som efter stafet-
modellen har tilbagelagt kortere eller længere strækninger i robåd. 
 
Hvis I ønsker at genlæse det første oplæg, så gå ind på Nordjysk Ronetværks hjemmeside: 
http://www.roning.dk/Ronetvaerk/Nordjysk%20Ronetvaerk/Nordjysk%20rostafet%202013.aspx  
 

Forhåbentlig har I allerede snakket om det i jeres klub og glæder jer til at være med til dette helt unikke arrange-
ment hvor der er mulighed for at melde sig til på en af følgende 
måder: 

 som rohold – gerne med egen båd, incl. langtursstyrmand,   
 som individuel deltager til en bestemt strækning/tidspunkt, 

eller 
 i ”ro’dekassen” – dvs. du er super-fleksibel og kan sættes  

på deltagelse, der hvor der mangler én (selvfølgelig efter af- 
tale) – du må meget gerne opgive mulige tidsrum og/eller 
en ønsket strækning, som du gerne vil ro 

Ideen er, at vi sammen skal forsøge at dække hele det nordjyske rofarvand. Om bådene skal forsøges holdt i gang døgnet 
rundt, eller blot i dagtimerne ved vi endnu ikke – vi har jo ikke længere lyse nætter. Vi ved heller ikke, hvor mange robåde, 
der kan komme til at deltage, men det behøver jo ikke nødvendigvis at være det samme antal hele vejen igennem – vi 
synes, det vigtige er at få givet de roere der gerne vil være med, en helt ny og fantastisk  god ro-oplevelse.  Det vil dog 
være ønskeligt, at der altid er mindst to både, der følges ad. 

På det vedhæftede skema kan I se, hvilke etaper/strækninger, vi forestiller os, at turen kan opdeles i – og længden af hver 
enkelt etape. Vi håber, at I som er kontaktpersoner mellem klubberne og det Nordjyske Ronetværk vil være hurtige med 
at formidle tilbudet ud i jeres klubber og sørge for, at tilmeldingerne kommer ind til os – gerne så hurtigt som muligt, men 
i hvert fald inden den 15. juni, så vi kan komme i gang med at ”lægge puslespillet”. Det er vigtigt, at vi får oplyst, hvem der 
er langtursstyrmænd. 

Straks efter den 15. juni samler vi op, plotter de tilmeldte ind i skemaet og rundsender til klubbernes netværkskontakter, 
hvordan ”stillingen” er – og hvor der i anden omgang er ”huller”, der gerne skal dækkes – med tilmelding i starten af juli – 
og på den måde fortsætter vi, til vi forhåbentlig får alle strækninger dækket – helst med to både, der følges ad. 

 
På næste side opsummerer vi nogle fakta om arrangementet, som vi virkelig 
håber, at de nordjyske roklubber vil tage godt imod – så vi sammen kan vise 
resten af RO-Danmark, at vi KAN, og at vi står sammen heroppe i toppen af 
landet. 

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har noget af Danmarks bedste 
rovand – og den smukkeste natur,  vel? 

 
 

 

http://www.roning.dk/Ronetvaerk/Nordjysk%20Ronetvaerk/Nordjysk%20rostafet%202013.aspx


Nordjysk Rostafet 2013 

Tidsrum Start: lørdag den 24. august – slut: lørdag den 31. august 2013. 

Udgangspunkter Vi arbejder på, at der kan startes i hhv. Agger (Vestervig Roklub) og Ebeltoft på arrange- 
mentets første dag – og lidt senere fra de øvrige yderpunkter. Se den vedhæftede oversigt. 

Deltagere Se foregående side – enhver nordjysk roer/rohold kan melde sig til at deltage på en hvilken 
som helst strækning på turen. 
Både robådsroere og kajakroere kan deltage – sidstnævnte i egne medbragte kajakker. 

Pris Det er gratis at deltage – men alle sørger selv for transport til og fra start-/slutsteder samt 
for den fornødne forplejning undervejs. For enkelt-deltagere oplyses det, hvem der skal ro 
sammen med hvem, således at der kan træffes aftaler om disse ting. 
Vi håber på, at de roklubber, der passeres undervejs, vil åbne deres døre for turens 
deltagere. 

Både Styregruppen vil løbende træffe aftale med de klubber, der deltager, om at stille både til 
rådighed for en større eller mindre del af turen. 
Vi har været så heldige at få en andel i overskuddet fra ”Vi Ror Danmark Rundt 2012”, såle- 
des at der i rimeligt omfang er penge til at dække kørselsudgifter i forbindelse med båd-
transport. Dette KAN først beregnes endeligt, når vi kender opbakningen til turen. 

Sikkerhed Turen roes i godkendte langtursbåde (jf. DFfRs langtursreglement) – følgeskab i kajak er helt ok, 
men turen planlægges for inriggerbåde, og det sikres, at der er erfarne langtursstyrmænd på 
hele turen.  
Nordjysk Rostafet et tilbud til roere fra alle klubber i netværket, der har lyst til at deltage, og 
som opfylder betingelserne for at ro en sådan langtur (klubben godkender med underskrift, helt 
som ved f.eks. ferielangture og benyttelse af DFfRs udstationerede både)  

Tracking Vi er i fuld gang med at undersøge muligheden for at ”tracke” de forskellige del-stafetter på 
nettet, således at vi alle sammen, også hjemmefra, kan følge med i hvordan de enkelte både 
”stævner frem mod målet” – f.eks. på  www.roning.dk – eller på ronetværkets egen hjemme-
side. Dette er ikke helt let, så skulle nogen af jer have viden om den slags ting, er vi meget 
interesserede i lidt såkaldt ”vidensdeling”. 

Afslutning Som nævnt tænker vi os afslutning med et træf i Aalborg lørdag eftermiddag, hvor 
roere fra hele Limfjorden kan mødes med roere både nordfra og sydfra samt fra hhv. Randers 
og Mariager fjorde, som har deltaget undervejs i arrangementet. Dette planlægges først, når vi 
har overblik over opbakningen til arrangementet. 

Kontakt til klubber Vi regner med, at de personer, der i forvejen har påtaget sig at være kontaktpersoner til 
Ronetværket, vil tage denne opgave med – og hvis ikke, så giv os venligst en omgående 
melding, så roerne i jeres klub ikke bliver snydt for tilbudet! 
Vi planlægger også, at vi forud vil tage kontakt til nogle af klubberne for at høre, hvad I 
tænker om lige præcis jeres deltagelse (kald det bare nysgerrighed!!) 

Spørgsmål Giver alt dette anledning til spørgsmål, så stil dem gerne – pr. telefon, SMS eller email til den 
lille selvbestaltede planlægnings-/styregruppe: 

 Helle og Peter Havtorn, Nykøbing Mors 
Tlf. 2141 6213 – 5097 0089  –  helleraegaard@yahoo.dk – peterhavtorn@yahoo.dk  

Lise og Allan Pedersen, Aalborg  
Tlf.  9818 2785 – 2890 4970 – lise-p@email.dk   – alp@email.dk   
 

 

På gensyn til Nordjysk Rostafet 2013! 
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