NYHEEDSARKIV 2006
Glædelig jul
Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra
bestyrelsen.
200620.dec

31.december 2006
Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.
Efter roturen er der frokost i opholdstue med det mad som medlemmerne medbringer.
200610.dec

Hans Hansson
Tidligere kredsformand og mangeårig bådetransportør Hans Hansson er død fredag. Hansson skal
begraves fredag 15.december i Stenløse.
200610.dec

Generalforsamling
Generalforsamlingen blev til genvalg på samlige poster. Der blev uddelt 2 guldårer til Ole Bendtsen
og Børge Fredriksen. Derudover 16 sølvårer. Ole Bendtsen flest roede herrekm. Anne-Grethe
Wiggers flest damekm. og Martin Johannesen flest ungdomskm.
200615.nov

Ergometertræning
mandag kl. 18.00
tirsdag kl 17.30 (damer)
torsdag kl 18.00
lørdag og søndag kl 10.00
200611.nov

Generalforsamling
Husk 22.november kl. 19.00 i roklubben. Valg af rochef og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Vedtægtsændringer. Klubben vært ved et lille traktement.
200627.okt

Standerstrygning
Søndag d. 29.oktober stryges standeren kl. 14. Kom og vær med til at afslutte en sæson med mange
roede kilometer og mange skønne ture.
20069.okt

Klubkaproning 2006
Klubmester 2006:
1. Ole Bendtsen, Bjarne Jacobsen og cox. Martin Lyager
2. Ole Jacobsen, Søren Lykke og cox Bente Rahbek
3. Roar Kloppenborg-Skrumsager, Ruth Hougård og cox Karen M. Olsen

20067.okt

Bro op
Torsdag d. 26.okt. kl 15.30 og fredag d. 27 okt. kl. 13.00 tages bro op og gøres ren. Vi ser gerne at
der møder rigtig mange op, så er det både hurtigere og sjovere.
20066.okt

Klubkaproning
Husk det er søndag d.8.oktober kl. 13.00 det går løs. Alle medlemmer som har lyst, kan deltage, det
er bare at møde frem til tiden.
200622.sep

VM fejres.
Torsdag d. 5. oktober fejrer vi Ole Bendtsen i Roklubben.
Vi starter kl. 19.00 hvor klubben vil byde på lidt til halsen og maven.
Vi vil indbyde sponsorer og gæster. Der er alm. roning først, som det plejer.
200610.sep

3 x VM til Ole Bendtsen
Ole Bendtsen har deltaget i VM masters (roning) i Princeton, USA, og det med meget flotte
resultater. Det blev til GULD i single- og dobbeltsculller + dobbeltfirer.
ET STORT TILLYKE TIL OLE FRA MIDDELFART ROKLUB - GODT ROET.
Derudover erhvervede Ole sig en 2.og 3 plads.
200620.aug

10.september KANINDÅB
Søndag 10. september kl. 12 afholdes kanindåb med efterfølgende frokost. Tilmelding er
nødvendigt til begge dele.
200620.aug

Medlemmøde 10. september
Efter kanindåb og frokost afholdes der medlemsmøde.

Vi regner med at starte mødet kl. 14 eller snarest derefter. Eneste punkt på mødet er: KLUBHUSET
20066.aug

Udsættelse
Vi (4 bestyrelsesmedlemmer) har idag valgt at udsætte kanindåben. Så snart vi har en dato ,vil der
komme en mail ud.
20065.jul

Klublangtur
27.-29. juli klublangtur. Turen udgår fra Middelfart Roklub torsdag morgen og ventes sluttet lørdag
sidst på dagen. Alle som er frigivne kan deltage.
Sidste tilmelding og information/tilrettelæggelse tirsdag. 25. juli kl. 20.30 i roklubben. Priside 250
kr.
Ruten bliver måske Hejlsminde, Bogø og Assens - men det bestemmer vejret og deltagerne.
200624.jun

Der er billeder fra København i galleriet

200614.jun

Lås portene.
Vi havde igår tirsdag 13.juni tyveri fra roklubben. I opfordres derfor alle til tænke på, hvad I har i
tasker og lommer, som bliver ladt tilbage i klubhuset, når I tager på vandet.
Tyveriet er meldt til politiet. Husk altid at låse, når klubben forlades.
200614.jun

Sct. Hans aften
Fredag d. 23. juni er som bekendt Sct.Hans aften. Der vil blive tændt for grillen kl. 18.00. Man
medbringer selv kød og noget at drikke. Tilmelding på liste i klubben, senest onsdag. Forskellige
opgave til blive fordelt mellem de tilmeldte
200610.jun

Sidste nyt til Rock under broen
Til oplysning for de personer, som skal hjælpe til på lørdag 10-6, kan jeg oplyse ,at vort telt står på
den side af pladsen,strækningen som vender mod land. Det er ca. midt på strækningen.
Vel mødt alle
20061.jun

Dametur til Fredericia
Tirsdag d.20 juni. Madpakketur fra Fredericia Dame Roklub. Vi starter fra MR kl. 17.30. Opslag
kommer i klubben.
200631.maj

Rock under Broen
Til alle vore medhjælpere.
Armbånd kan afhentes fra torsdag d .8. juni i medhjælperteltet, mod forevisning af sygesikringskort.
Teltet har følgende åbningstider: torsdag og fredag kl. 12- 20.00
Lørdag Kl 8- 18.00.
Der er fri adgang fredag, hvis man har hentet sit armbånd forinden.
Påklædning i teltet : robluser
200630.maj

Oplevelsesrig rotur
Tirsdag aften 30-5-06 efter regnvejret var vi 3 piger-Gitte, Dorthe og Birthe- som roede en tur til
Odden. Under roturen roede vi over Eriks sten (meget klart vand), både på vej ud kl.18.18 og på
tilbageturen.
Endvidere var vi heldige at se marsvin 2 forskellige steder , en rigtig flot tur.
200630.maj

PINSETUR
Pinsesøndagmorgen kl. 5 er det mødetid i roklubben. Derefter køres der til Haderslev Roklub og der
roes til Damende, hvor morgenkaffen nydes. Tilmelding på liste i klubben.
200630.maj

Tur til København og Operaen.
Lørdag d. 17 juni -fællestur. Afgang fra klubben kl. 6.45. Pris forventes at være ca. 250 kr.
tilmelding på liste i klubben. Ole Bendtsen står for turen.
200615.maj

Billeder fra St. Bededags turen
Find billederne fra turen til Hobro i galleriet
20067.maj

REKORD - REKORD
Telefonbøgerne til de private er bragt ud på 1 dag.
Det er bare så flot.
Tak til alle deltagerne for den store indsats, jeg tror aldrig det er gået så godt - det er ligefør det er
en fornøjelse.
200630.apr

Odense Langstræk.
Søndag d. 30. april var der 6 km. langdistance kaproning på Odense Kanal.
Middelfart Roklub deltog med en roer, Søren Madsen. Han vandt singlesculler senior, hvor der
deltog 12 roer. Godt roet Søren.

200628.apr

TELEFONBØGER
Mandag d. 1.maj ankommer telefonbøgerne, og de er fra denne dag klar til omdeling.
Den store omdeling finder sted lørdag d.6.maj kl.9 fra roklubben.
Skulle I have lyst og tid på andre tidspunkter kontakt Knud-Erik.
200625.apr

Formiddagsroning
Vi tænker på at starte formiddagsroning onsdag kl.10.00. Har du lyst så kontakt Karen-Margrethe,
Bente Rahbek el. Birthe. Vi forestiller os kort/lang rotur. Nogle gange med madpakke og kaffe.
20065.apr

Sæsonen er igang.
Følgende rotider er gældende til 1. maj:
Man-tirs- og torsdag kl.17.30. Lør- og søndag roes der kl.10.00.
Tirsdagaften er dameaften, men andre er også velkomne.
Instruktion af nye roere starter ca. 1 maj. Det er for koldt, som vejret er nu.
200630.mar

Klubbluser
Der er nu kommet ny forsyning af klubbluser.
Prisen er 70 kr. uanset størrelse. Næsten alle størrelser føres. Jeg tar dem med på lørdag til
standerhejsning. De er købt ved Sportsmaster, men vi har fået dem til en god pris, så det er stadig
den gamle pris.
200620.mar

Standerhejsning 1. april kl.14.30
Lørdag d. 1. april går standeren til tops, til en ny sæson, som bestyrelsen forventer bliver rigtig god.
Vi syntes, vi fortjener en god sommer, ovenpå en meget kold vinter.
Efter standerhejsning er der kaffe i klubhuset.
200620.mar

Bro ud
Vi starter kl. 8 (morgen) d. 1. april (ingern aprilsnar) med at ligge bro. Kranbilen kommer til den
tid, så der bliver nok at lave. Efter veludført broudlægning og rengøring er klubben vært ved en
mindre frokost, til det arbejdende folk.
200620.mar

Fællesspisning 27. marts
Karen Margrethe og Anne-Grethe inviterer på fællesspisning kl 19.00. Prisen vil være ca. 25 kr.
drikkevarer kan købes el. medbringes. Liste til tilmelding hænger i klubben.
200627.feb

8 grand prix
Sidste afdeling roes på fredag kl. 16.00.
Det gælder maratondistancen, så mød op og hep lidt på os, det bliver der vist brug for.
200624.feb

Åbne Fynske Ergometermesterskaber
25.februar kl. 10.00 går starten til dette mesterskab, Kom ned i Multisalen, skab stemning og oplev
det fra 1. parket. Der vil helt sikkert blive roet stærkt. Der er meldt ca. 60 til de individuelle løb og i
både firma- og klubstafet bliver det tæt på fuldt hus -d.v.s. 10 ergometre igang på samme tid med 4
roere på hvert ergometer.
Forfriskninger kan købes til små penge.
200615.jan

Medlemsmøde
Der indkaldes hermed til medlemsmøde i roklubben
MANDAG d. 6.FEBRUAR kl 19.00.
Formanden kommer med oplæg og så skal vi diskutere, hvad vi vil med MR.
200615.jan

Kulturtur 28. januar. kl.13
Mødested Kringsmindevej 9,Egeskov (ved Fredericia). Tilmelding i roklubben el.
75945153(Martin/telefonsvarer) tager imod.

