NYHEDSARKIV 2003
Ny formand
På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til
formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne for de
forgangne år og velkommen til Flemming.
200329.nov

7 sølvårer uddelt.
På generalforsamlimgen blev der uddelt ikke færre end 7 sølvårer.
HERRER:
Ole Bendtsen
1307 km
Dennis Bonnichsen 913 km
Børge Frederiksen
802 km
DAMER
Helle Bang
556 km
Gitte Quist
529 km
Anne-Grethe Wiggers 515 km
UNGDOMSROERE Martin Johannesen
603 km
200329.nov

Æresmedlem.
Efter at have aflagt sit 25. regnskab i træk blev Birthe Madsen på roklubbens generalforsamling
udnævnt til æresmedlem.
200329.nov

Godt kammeratskab
Bent Kissow blev på generalforsamlingen tildelt Roklubbens Venners pokal for godt kammeratskab.
200312.nov

Generalforsamling
Husk den årlige generalforsamling onsdag d. 26.november. Der er bl. a. valg af ny formand, da
Bjarne ikke ønsker at fortsætte.
200312.nov

Så er vi blevet en madklub!!!!
den 2. mandag i måneden er det madaften i klubben. Pris 25 kr. Der er skiftende kokke, har du lyst,
så meld dig enten til at lave maden elller til at spise den, måske begge dele.
200312.okt

Billeder fra klubmesterskabet
Billederne fra klubmesterskabet ligger nu klar i galleriet.

200326.sep

Tillykke Hardy
Det lykkedes Hardy at erobre et forbundsmesterskab ved DM i lørdags. Det var i veteran
letvægtssculler. Godt gået H A R D Y.
200326.sep

Klubkaproning 4. oktober kl. 14.00
Dette for at minde jer alle om denne tilbagevendende aktivitet. Vi starter kl. 14, tilmelding ikke
nødvendig. Bådhold sættes ved seedning og lodtrækning. ALLE som har lyst kan være med, så bare
mød op.
20037.sep

3 verdensmesterskaber
Ole Bendtsen har fredag og lørdag vundet ikke mindre end 3 VM ved masters i Frankrig. 2 gange i
dobbeltfirer herrer og 1 gang i dobbeltsculler mix. sammen med Sanne Hansen - gammel Middelfart
Roer.

Tillykke - tilllykke

Ole i single sculler ved Odense langdistance i år.
Vi fejrer det i klubben tirsdag 9.9. kl 20.00 Kom og vær med.
Hilsen bestyrelsen.
20036.sep

Verdensmester
Ole Bendtsen blev fredag 5. september verdensmester ved masters i Frankrig. Han opnåede det
flotte resultat i dobbletfirer sammen med Fredericia, Kolding og Munkebo(såvidt jeg ved.)
200331.aug

Billeder
se under galleri, der er billeder fra kanindåb
200329.aug

Kongebroløbet
Roklubben stiller med 4 ergometre på stadion og i pausen inden de første kommer ind, afholdes der
en stafet med 3 deltagere på hver - tilmeldt blandt publikum.
20035.aug

KANINDÅB kl. 16.00
HUSK DET ER PÅ LØRDAG D.9. AUGUST 2003 AT KONG NEPTUN GÆSTER
MIDDELFART ROKLUB MØD FREM OG FÅ EN PÅ OPLEVEREN
20035.aug

Landsmotionsstævne
Husk at melde dig til på liste i roklubben, så vi kan blive rigtig mange, der skal afsted.
200311.jun

Sidste nyt om telefonbøger
Som de første omdeler på Fyn, blev Middelfart Roklub helt færdig med bøgerne idag-11.6.03. Det
var flot gjort og dejligt at være færdige med. TAK til alle som hjalp - mange bække små gør som
bekendt en stor å. Tak fra bestyrelsen
200311.jun

KANINDÅB.
Husk allerde nu at reservere lørdag 9. august. Middelfart Roklub vil på denne dag få besøg af Kong
Neptun, hvor han vil gøøre vore kaniner til ægte roere.
200318.maj

STYRMANDSKURSUS
Vi afholder styrmandskursus i roklubben. Onsdag d. 25. juni kl. 18.00 Alle kan deltage. Evt.
spørgsmål rettes til rochefen Gitte Quist
200316.maj

TELEFONBØGER
Telefonbøgerne kommer i uge 23. Skriv dig på liste i roklubben, hvilken dato der passer dig bedst,
så vi kan se hvilken dag vi skal leje biler. Skriv dig på hurtigst muligt.
200316.maj

Rock under Broen
Igen i år har vi et madtelt, så har du tid og lyst til at give en hånd med, skriv dig på den ophængte

liste i klubben (den er snart fuld). Evt. spørgsmål rettes til Anne-Grethe
200326.mar

kontingent
Da vort nye regnskabssystem, giver nogle vanskeligheder- men de er jo til for at løses- kommer
kontingentopkrævningen senere end beregnet, det er nok til at leve med, men så går der ikke så lang
tid før næste opkrævning kommer. Håber på forståelse for dette. med venlig hilsen
kassereren.Birthe
200323.mar

Telefonbøger
Så er alle bøgerne ude. Det ser ud til at vi atter en gang har slået vores gamle rekord. Det er bare så
flot. Tak til alle som deltog, det er dejligt, når der bliver bakket op om en opgave. Bestyrelsen
200323.feb

Kalender for 2003
Så er kalenderen blevet Ajourført.
20038.feb

Slut med gymnastik for denne sæson!
Vi har begge været så heldige at finde jobs, henholdsvis i Odense og Århus, og derfor vil vi i de
kommende måneder hverken have tid eller overskud til at undervise i gymnastik.
Dermed bliver torsdag d. 30. januar sidste gymnastikaften i denne omgang. Vi takker de fremmødte
for deres entusiasme og ihærdighed.
De venligste hilsner
Ulrik og Marianne
20032.feb

Billeder fra Åbne Fynske Mesterskaber
Så har Carsten Kroghsbo sendt billeder fra ÅFM, og de kan nu ses i galleriet
200319.jan

Søren blev i weekenden kåret til Årets Roer

I weekenden blev Søren kåret til Årets Roer. Han blev selv meget overrasket over at få prisen, og

ved samme lejlighed sagde han, at det ikke er det sidste vi har set til ham endnu.
Det næste lange stykke tid kommer til at gå uden roning, men til sommer håber han at ryggen er
klar til at prøve noget roning igen.(foto: Lis Nielsen)

