NYHEDSARKIV 2004
Resultater fra Vinterkaproningen
Nu er de første billeder fra weekenden kommet, desuden kan tiderne studeres.
Der kan også indtastes en kommentar angående arrangementet
200424.nov

Vinterkaproning
Nu har vi åbnet for tilmeldingen til den første vinterkaproning.
Find mere information på vinterkaproning
200423.nov

Generalforsamling
Kilometerstatestik
Herrer:
Ole Bendtsen
1702 km
Damer :
Helle Bang
1500 km
Ungdomsroer: Martin Johannesen 542 km
Udover pokaler fik Ole og Helle guldårer og følgende fik sølvårer: Martin J, Erik Mosebo 875 km,
Børge Frederiksen 860 km, Bent Kissow 806 km, Anne-Grethe Wiggers 645 km og Anette LykkeJensen 604 km.
Til bestyrelsen nyvalgtes Bent Kissow til rochef, nyvalg af Søren Lykke-Jensen og genvalg af
Anne-Gréthe Wiggers og Birthe Madsen.
20049.nov

GENERALFORSAMLING
Fredag d.19.november i klubben kl.18.00. Husk at tilmelde dig til Birthe, hvis du/I vil deltage i det
efterfølgende pølsegilde. Sidste frist for tilmelding dertil er torsdag 11. september.
200427.okt

8 grand prix
Så er sæsonen indendørs startet. Morgenfruer roede første tur 2 x 8 x 500 meter i tirsdags- det var
hårdt. Lørdag er det morgenbassernes tur, så du kan(hvis du er mand) nå at være med endnu. Det er
rigtig god motion og man kommer godt igang med dagen - Vel mødt.
20045.okt

Billeder fra Klubmesterskabet
Helle har lagt 10 billeder ind i galleriet

20043.okt

Brooptagning - Standerstrygning
Fredag 22-10.04 kl 15.00 starter vi med brooptagning. Skruemaskine medbringes, hvis du har en.
Lørdag (23) møder broholdet kl. 7.45 da vognmanden kommer kl. 8. Rengøringshold kl. 8.30. Der
serveres formiddagskaffe og frokost til det arbejdende folk. Efter endt arbejde stryges standeren formentlig omkring kl. 14. Alle er velkomne
20043.okt

Klubmesterskaber 2004
2. oktober afholdt vi klubmesterskaber med deltagelse af 6 bådehold. Mesterskaber gik til Martin
Johannesen, Knud-Erik Madsen og Bente Rahbek. Nr. 2 blev Helle Bang, Bjarne Jacobsen og Steen
Lund. 3. pladsen tog Flemming B Rasmussen, Carsten Krogsbo og Søren Lykke-Jensen sig af. Det
blev en rigtig god eftermiddag både hvad roning og det sociale angik.
200428.sep

Klubkaproning 2. oktober kl. 14.00
Husk det er nu på lørdag det går løs. Hvem bliver klubmester i år??
200428.sep

8 grand-prix resultat.
Lørdag 25. september blev sidste del af turneringen afviklet på Brabrand Rostadion. Ole Bendtsen
deltog sammen med sin gamle klub,Hvidover Roklub og de forsvarede deres 2. plads i 3. division
efter Århus Roklub, som således blev slutresultatet.
200428.sep

Efterårskaproning på Odense Kanal
Søndag d. 26 september afholdtes den traditionelle efterårskaproning på Odense Kanal med
deltagelse af de fynske klubber. Ole Jacobsen og Martin Johannesen blev nr.2 i jun. dobbeltsculler.
Helle Bang og Ole Bendtsen nr. 2 dobbeltsculler. Ruth Hougård,Helle Bang og Bente Rahbek blev
ligeledes nr. 2 i 2 åres inrigger veteran. Otteren, som jo altid er det sidste løb, blev traditionen tro
vundet af Middelfart for 7. gang i træk. Desværre var det ikke et helt rent hold fra Middelfart, vi
´måtte låne nogle udenbyes roere. Følgende Middelfart roere deltog: Bo Vilhelmsen,Hardy Olesen,
Børge Frederiksen, Ole Bendtsen, Erik Mosebo og Gitte Quist styrede båden.
20047.sep

Verdensmester fejres
Middelfart Roklub vil d. 9.september fejre vor ny verdensmester Ole Bendtsen samt Helle Bangs
tredjeplads ved det netop overståede VM for veteraner i Hamborg. Festlighederne begynder kl

19.30 - alle er meget velkomne.
Se billeder fra Masters i galleriet.
20047.sep

Ny rotid
Vi begynder nu at ro om aftenen kl. 17.30 i stedet for kl. 18.00. Grundet der bliver nu ret tidligt
mørkt.
20045.sep

Verdensmester
Ole Bendtsen har gjort det igen. Verdensmester i dobbletsculler mix. sammen med Sanne Hansen,
Fredenborg Roklub og i dobbeltfirer sammen med Fredericia Roklub. Helle Bang blev nr. 3 i
dobbeltfirer mix. sammen med Fredensborg og nr. 5 i dobbeltsculler damer med Heidi Andersen,
Skive Roklub. GODT GÅET
200423.aug

8 grand prix
Ole B har deltaget i 8 grand prix på Bagsværd Sø sammen med Hvidovre Roklub. MR ligger
sammen med Hvidovre på en samlet 2. plads i 3.division. Ole blev nr. 2 i singlesculler og nr 3 i otter
- godt gået
200423.aug

Master i Hamborg
Middelfart Roklub sender 2 deltagere derned, så det bliver spændende at se hvordan de klarer sig.
Det er Helle og Ole der skal afsted. Helle skal bl.a. ro dobbletsculler med Heidi Andersen (et
tidligere medlem her, er nu i Skive).
200429.jun

Billeder fra turen til Furesøen
Så er det endelig lykkedes at få billederne fra turen til Furesøen lagt på hjemmesiden. Billeder fra
forårsklargøring er også lagt op. Find dem i galleriet.

Desuden er der 5 billeder at finde fra sidste års standerstrygning.
200422.jun

Kanindåb
Reserver allerede nu 7. august.
Da afholdes der kanindåb i MR. Vi glæder os til at se rigtig mange udklædte kaniner og mange
tilskuere. Sikkert fest om aftenen.

200415.jun

8 Grand Prix
Ole Bendtsen har i lørdags d. 12. juni deltaget i 8 Grand Prix sammen med Hvidovre Roklub ( Ole
gamle klub) i Viborg og det gik rigtig godt. De ligger på 2.pladsen i 3. division. Ole blev bl.a. nr.2 i
singlesculler. Godt gået.
200415.jun

Rock under Broen
Atter i år var vi på banen, da der var Rock under Broen, vi stod i 2 pølsevogne, hvilket var nyt for
os. Vi ved endnu ikke hvor meget vi får ud af dette, da vi er provisionslønnede, men det er vist ikke
så godt, som det plejer. Vi havde ikke særlig meget at lave, så tiden blev lidt lang.
200411.jun

FÆRDIG
Tirsdag d. 8. juni kl. ca. 14.00 er uddeling af telefonbøger for iår tilendebragt. Det gik over al
forventning, selvom vi ingen store biler havde. Stor tak til de som kom og bar. Atter engang så vi, at
når vi løfter i flok går det fint. MANGE TAK fra bestyrelsen
200411.jun

UHELD
Tirsdag aften 8. juni påsejlede MIRA roklubbens bro, Flemming er i gang med at få den repareret
ved hjælp af håndværkere, men MIRA har påtaget sig hele skylden, så vi må vente og se hvor galt
det er.
20047.jun

TELEFONBØGER
Telefonbøgerne er nu næsten alle delt ud. Det gik atter iår forrygende hurtigt. I løbet af tre dage er
alle private + en del industri m.m. delt ud, så vi kan se frem til en dejlig check fra TeleDanmark.
Det luner jo svært i kassererens kasse
200431.maj

TELEFONBØGER
Så er det igen tiden. Bøgerne er kommet og skal deles ud fredag og lørdag d. 4. og 5. juni. Liste er
ophængt i klubben ,så I kan skrive jer på, ellers er det bare at møde op f. eks. lørdag kl 9. i
klubben( man behøver ikke være skrevet på liste). Jo flere der giver en hånd med, jo sjovere og
hurtigere går det. Vil du gerne dele bøger ud, men ikke på dette tidspunkt, så kontakt Knud-Erik, så
kan I måske finde et andet tidspunkt.
200431.maj

64 41 36 49.

Rock under Broen
Lørdag d. 12. juni er der igen Rock under Broen. Sædvanen tro skal vi også iår deltage med en flok

medlemmer. Vi skal stå i "pølsevogne- 2 stk". Liste for deltagelse er hængt op i klubben, men der er
ikke mange pladser tilbage. Anne-Grethe Wiggers står for kontakten til Rock.
200428.mar

STANDERHEJSNING
Lørdag d. 3. april lader Roklubben standeren gå til tops , for en ny sæson. Standerhejsningen er kl.
15.00, bagefter er der kaffe m.m.
200428.feb

Resultater fra Åbne Fyske Mesterskaber
Som et punktum på dagens begivenheder er resultatlisten nu blevet færdig. Middelfart Roklub vil
endnu en gang takke sponsorer der har været med til at få arrangementet op at stå.
• Middelfart Sparekasse
• Middelfart Apotek
• Kvickly
• Modest-sport
• MV Tryk
• Bryggeriet Vestfyen
• ITW
• Cerealia - AXA
• Midddelfart Bloddonorer
• Sapo kontorcenter
Glemte sager kan afhentes i klubben.
200426.feb

Startlister i ÅFM 2004
Startlisterne til årets udgave af åbne fynske mesterskaber er nu blevet klar.

200420.feb

8. grand prix
Husk det er lørdag d. 21.februar, der roes sidste afdeling af 8. grand prix nemlig maratondistancen.
Damerne starter 9.30 og herrerne kl. 10.oo i sejlerhuset.
200417.feb

Åbne Fynske Mesterskaber 2004
Disse mesterskaber afholdes i Multisalen på Vestre Skole lørdag d.28.februar 2004. Om
formiddagen er der individuelle mesterskaber og om eftenmiddagen er der firmamesterskaber.
KL.14.00 er der BYDYST mellem Middelfart Byråd og Handelstandsforeningen. Byrådets hold :
Steen Dahlstrøm(S), Søren Illum(S), Hanne Lauritsen(SF) og Jens Backer Mogensen(S).
Handelstandsforeningens hold: Preben Thomsen (El:con), Anne-Marie Storm(Imerco), Lene
Lundgaard (Beauty Zone) og Jan Puckow(Puck & Co.)
200426.jan

Holdstafet til DM i ergometerroning
Det lykkedes for Børge Frederiksen, Ole Bendtsen, Hardy Olesen og Erik Mosebo at ro en rigtig
flot 4. plads hjem ved DM i Kerteminde. Vi deltog med 3 stafethold, men kun et hold nåede finalen

og fik det flotte resultat. Der deltog 39 hold i stafetten.
200426.jan

Dansk Mester
Erik Mosebo blev DANSK MESTER ved ergometermesterskaberne i Kerteminde. Det var i klassen
50-59 år letvægt. Ole Bendtsen blev nr. 2 i sin klasse 40-49 år letvægt.
20042.jan

Kalender er opdateret idag.

