
Norske Studenters Roklub
i samarbeide med 

Oslo Rokrets
inviterer alle roere med familie og venner til 

felles-arrangement på Solodden
søndag 27. mai

med start fra klubbhuset på Bygdøy kl 10.00

For NSR-medlemmer er det påmelding på liste i klubben eller

send SMS til Natasza Sandbu” på tlf : 922.82.232 eller epost natasand@gmail.com

”Eskadreroing og Rosportens Dag 2018”

mailto:natasand@gmail.com


Eskadreroingen er en gammel NSR-tradisjon, og markerer åpningen av rosesongen på vår 
filial Solodden på Kalvøya i Bærum. 

Solodden er NSRs perle på Kalvøyas sydøstre odde, har vært i klubbens eie siden 1920-
årene, og er utstyrt med stort båthus, hytter og kjøkken.

Vi ser helst at våre gjester kommer pr robåt fra egen klubb, eller låner båt på Solodden. Det 
er dog også mulig å ta landeveien over brua fra Kadettangen ved Sandvika.

Oppmøtetidspunkt Solodden senest kl. 12.00

Oslo Rokrets står for aktiviteter med masse premier – og ikke minst loddtrekking om en 
romaskin etter vinterens Åtter GrandPrix stafett.

Solodden på Kalvøya

https://www.dropbox.com/s/z3dupguzvak0zpr/620_Solodden.pdf


Deltagelse er gratis, men av hensyn til salg av mineralvann, pølser, kaffe og kaker, vil vi gjerne vite hvor 
mange som kommer.  

Send informasjon om antall til Soloddens leder, Marianne Lundh på e-post m-lundh@online.no eller sms
til 900 36 137 senest dagen innen.

Utenbys deltagere er velkomne til å ro med oss i våre båter ! Det er båter til rådighet på Solodden.

Distansen fra klubbhuset i Huk aveny 2 B på Bygdøy er 11 km 
Husk Lysakerfjorden kan være røff, og innriggere eller coastal båter anbefales.

Husk øsekar og redningsvest i båten !

Hilsen Norske Studenters Roklub

i samarbeide med Oslo Rokrets og Tur- og Trimutvalget i Norges Roforbund

Påmelding:

mailto:m-lundh@online.no


Solodden

Kartgrunnlag: Båtsportkart A, gjengitt med tillatelse nr. 440/03 fra Statens 
Kartverk Sjø for utlegging på Norges Roforbunds hjemmeside.

Ikke beregnet for navigasjon.
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