
Nytårshilsen til medlemmerne i 

Fredensborg Roklub 
 

Kære medlemmer. Jeg skriver til jer fordi jeg længes efter jer, men det er nok ikke så underligt i 

denne tid. Kunsten er nok at holde ud. Det er som en kaproning, hvor der ikke er så langt til mål, 

men det sidste stykke til målet føles bare så langt. 

Jeg vil benytte legligheden til at fortælle lidt om 2021 i Fredensborg Roklub. Forhåbentlig bliver 

det nok et af de mere spændende år. 

1. Vi har 2 både under bygning og til levering i 2021.  

2. Uddannelsesudvalget arbejder på et nyt ro-indskoling. 

3. Der er planer om ophævelse af tidsbegrænsningen for ældre roerne.  

4. Vi kommer nok til at udskyde vores generalforsamling måske hen til maj pga. Corona. 

Jeg håber i passer godt på jer selv og jeg må minde om at Corona er en farlig sygdom, som er 

dødelig. Jeg har desværre mistet en nær ven til denne sygdom.   

Selv om vi ikke fik hele ro sæsonen håber jeg at I forsat forbliver medlemmer i vores roklub. Jeg 

ønsker jer alle et godt nytår.  

 

Med venlig hilsen  

Peter Frederiksen  

Formand for Fredensborg roklub  

 

Nye restriktioner er forlænget til 17 januar.   

Roklubben er desværre lukket for indendørs træning pga. Corona.   

Der er også et forsamlingsforbud på 10 personer.   

Vi må ikke lave sociale sammenkomster i klubbens lokaler. 

Vi må godt træne uden for klubben og det er også muligt at ro på søen så længe vinteren tillader 

det.   

 

 



 

 DIF meddeler følgende.    

SÆRLIGE RESTRIKTIONER FOR ALLE KOMMUNER 
Særlige restriktioner for alle kommuner. 

Frem til den 17. januar 2021 er der indført særlige restriktioner i alle landets kommuner - og med 

virkning fra den 16. december kl. 16 er alle kommuner i landet omfattet. 

 

For idrætten består de særlige restriktioner i følgende: 

• Al indendørs idræt og foreningsaktiviteter skal holde lukket frem til den 3. januar 2021. 

• Udendørs idræt kan fortsat dyrkes, men vil være underlagt det lille forsamlingsforbud på 10 

personer for alle aldersgrupper. 

• Professionel idræt er fortsat undtaget 

• Tilladelsen til 500 tilskuere inkl. deltagere gælder kun udendørs – ikke indendørs 

• Der er en kraftig opfordring til, at man tager restriktionerne fra sin hjemkommune med sig, hvis 

man krydser kommunegrænser 

 

 

KLAR CORONA-OPFORDRING FRA DIF: HOLD FAST OG HOLD UD 
 

https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/viaritzaupolitik/presse/2020/12/20201229_klarcoronaopfordringfradifholdfastogholdud

