NYHEDSARKIV 2007
Forum oprettet
På siden Forum kan du komme med dine egne indlæg. Brug fx. siden til at aftale roture med andre.
Siden er åben for alle og for alle emner. Det er således ikke klubbens eller bestyrelses officielle
holdning der kommer til udtryk.
200716.dec

Rejsning af ny flagstang
31.december 2007 kl. 12.00 vil der bliver gjort et nyt forsøg på at få vores nye flagstang op at stå.
Alle er velkomne.
20078.dec

Julefrokost
Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er
ophængt i klubben
200714.nov

ROKLUBBENS VENNER
Generalforsamling mandag 26.november k. 18.00 i roklubben.
Af hensyn til den kulinariske oplevelse - pris 50 kr.- er tilmelding nødvendig. Liste til dette findes i
klubben.
20076.nov

Gave til klubben
På opfordring kan det oplyses, at man kan give en pengegave(fradragsberettiget) til roklubben.
Beløber er max.14.100 kr(år 2007), dog således at de første 500 kr IKKE er fradragsb. Girokort til
dette kan fåes ved henvendelse til mig (Birthe).
20072.nov

Brooptagning
15.november kl 14.00 kommer vognmand, så alle der kan bedes møde op eller snarest efter kl. 14.
Se også i kalenderen.
200729.okt

Vintersæsonen står for døren
Mandag og torsdag træning kl.17.00.
Tirsdag kl. 17.30 (mest for piger).
Lørdag og søndag kl. 10.00
200721.okt

NYT TILTAG
Motion - hygge. Hver onsdag formiddag kl. 9.30 forsøger vi at starte med lidt roning og hyggeligt
samvær for alle medlemmer, som kan og vil. Efter roning er der kaffe,brød og hygge.
200721.okt

Arbejdsdag 27. oktober
Vi mødes i roklubben kl. 9.30, hvor der skal gøres rent og tages det meste af broen op. Efter endt
arbejde vil der blive serveret en ret og bagefter er der jo standerstrygning. Mød op og lad os hjælpes
ad.
20077.okt

Klubkaproning 2007

1. Hanne Krogsbo, Hardy Olesen og
Martin Lyager.
2. Ole Bendtsen, Carsten Krogsbo
3. Bente Rahbek, Ruth Hougaard og Claus
Scheffel

200725.sep

Klubkaproning 7. oktober.
Yderligere informationer se kalender.
200725.sep

Glædesfest i roklubben
Medaljetagere ved World Masters blev
hædret med beskeden om, at nyt klubhus
kan blive til noget.
MIDDELFART: Regnen sendte våde dråber
ned fra himlen i de absolut sidste lyse
minutter af mandagen.
Men ellers var det bestemt ikke tårer, der
var flest af, da Middelfart Roklub fejrede
sine hjemvendte helte for de medaljer, de
skovlede med sig hjem fra World Masters
(VM for veteraner) i kroatiske Zagreb i
begyndelsen af denne måned.
For ikke nok med, at der var gaver og
Foto: Birthe Madsen

blomster til de fire roere fra såvel sponsoren Middelfart Sparekasse som kommunen i form af
borgmester Steen Dahlstrøm. Borgmesteren havde også en politisk gave med til hele klubben.
- Huset, vi står ved her, har jo en vis patina. Men alligevel... det vil nok glæde jer at høre, at vi netop
i dag med et enigt økonomiudvalg har godkendt det lokalplan-forslag, der skal bane vejen for et nyt
klubhus her. Så måske kan vi mødes her igen om et år, og så er byggeriet til den tid godt i gang,
sagde Steen Dahlstrøm blandt andet i sin tale.
Ole Bendtsen var den skarpeste medaljehøster i Zagreb, men han var ikke selv i tvivl om, hvad der
betød mest for ham - nemlig 4. pladsen i fireren sammen med klubkammeraterne Klaus Scheffel,
Evan Jeppesen og Erik Mosebo Christensen.
- De oplevelser, vi har haft sammen i træningen og også med løbet dernede, var helt fantastiske. De
betyder mere end medaljerne, sagde han.
Teksten er af Jan Bonde.
Se artiklen hos Fyens Stifttidende
200719.sep

VM for masters i Zagreb.
Så fik vi atter verdensmesterskab til Middelfart Roklub.
Ole Bendtsen og Klaus Scheffel vandt begge guld i deres løb i singlesculler.
Ole vandt sammen med Frede Nørskov FR guld i dobbeltsculler.
Endvidere blev Ole nr. 2 i dobbeltfirer sammen med Frede, Ole og Åge alle Fredericia.
Erik Mosebo og Klaus Scheffel blev nr.3 i dobbeltsculler
200719.sep

RECEPTION - MASTERS GAME
Mandag d. 24. september afholder roklubben en lille reception for vore nye mestre. Tidspunktet er
kl. 19.00.
Alle medlemmer er velkomne.
200721.aug

AFLYSNING
Grundet manglende tilmelding og ikke særligt varmt vand aflyses kanindåben 1. september.
200731.jul

KANINDÅB 1. september 2007
Kaniner (nye roere),som vil (skal) døbes denne dag, bedes skrive sig på ophængte liste i roklubben.
Kanindåben vil kun blive gennemført, hvis mindst 6 kaniner skriver sig på. Sidste frist er 21.
august.
Du kan derefter(21.august) se på denne side om kanindåben finder sted.
200720.jul

Nye styrmænd
Følgende medlemmer har erhvervet styrmandsret A:
Søren Lykke-Jensen
Annette Lykke-Jensen

Ruth Hougård (Fredericia)
Niels Føns
Bent Thomsen
Klaus Scheffel
200710.jun

Tak for hjælpen.
Bestyrelsen vil gerne takke, de personer, som hjalp os gennem uge 23. Vi havde jo et par
arbejdsopgaver på programmet, nemlig roning i 3 dage via Sparekassens Møntkort og så havde vi 3
madtelte til Rock under Broen, men begge dele gik meget flot. TAK til alle som hjalp. De penge,
som vi tjente i denne uge vil tilgå bådefonden.
20073.jun

Til hjælpere - Rock under Broen
Armbånd, som skal bæres af hjælperne til Rock under Broen kan afhentes ved indgangen til Rock
under Broen - FREDAG - medbring sygesikringskort(legitimation). Sidste nyt: armbånd kan også
hentes fra torsdag kl. 15.00
200725.maj

Til salg.
Vi ønsker at sælge 3 ergometre og købe 3 nye. De gamle sælges kontant og pris er 5.000 kr/stk.
Henvend dig til kassereren (snarest), hvis du vil købe. Får vi dem ikke solgt, vil de blive solgt
gennem Modest.
200725.maj

Overskud.
St.Bededagsturen gav 600 kr i overskud. Disse penge er sat ind på tuttens konto. Har du en god ide
til brug af disse penge, så kom med den.
200726.apr

Speedbådskørekort
Skulle nogen henvende sig til klubben angående dette, bedes i henvise til Carsten Krogsbo.
200724.apr

Rock under Broen
Vi har, som vi har haft i flere år Madtelt til Rock under broen. Liste for tilmelding er ophængt i
klubben. Påklædning er klubbluser. Nye kan købes hos Birthe og bliver blusen ødelagt under
"madlavning" ved RuB kan den byttes hos Birthe.
200724.apr

Roning via møntkort i sparekassen
Vi skal bruge 5 instruktører/styrmænd + roere i dagene 4.-6.-og 7. juni fra kl 9 og dagene igennem.

Liste er ophængt i klubben, eller ring til Birthe
20073.apr

64 41 36 49

Danmarks Naturfredningsforening
Søndag d. 15. april kalder ovennævnte forening til oprydning på gader og strande m.m. Jeg (Birthe)
har tilmeldt Roklubben til at rydde op på Fænø Kalv - hvis vejret ellers tilader det. Håber I syntes
det er en god ide.
20073.apr

Store Beddagstur
Tilmeldningsliste til turen er hængt op i klubben, så kom ned og skriv dig på, hvis du vil med.
200719.mar

STANDERHEJSNING:
Søndag d. 25.marts 2007 kl 13.30 vil standeren i Middelfart Roklub stryge til tops. Vi starter kl. 9
med at gøre hus og både klare og for de arbejdssomme er der formiddagskaffe og senere frokost.
Tilmelding ikke nødvendig, men vi ser gerne "lidt" arbejdskraft, så der kan blive ordnet alle steder.
200711.mar

Udmærkelsestegn

Søren Madsen fik under lørdagens Åbne Fynske Ergometermesterskaber tildelt Dansk Forening for
Rosport Udmærkelsestegn i guld for kaproere, som særlig påskønnelse for den interesse han
gennem årene har vist dansk kaproning.
Søren kan også andet end at ro, i dag blev han nummer tre til årets mountain bike løb i Middelfart.
Resultatlisten
200711.mar

Åbne Fynske Ergometermesterskaber.
Selve mesterskaberne gik godt, desværre var der en del afmeldinger p.g.a. sygdom , men der blev
roet nogle gode løb.
Økonomisk set ser det også godt ud. På nuværende tidspunkt vil jeg vurdere ca. 3000 kr i overskud.
Roklubben vil også gerne takke vore sponsorer for den fine støtte vi har fået. Det gælder Concept 2
ergometer Reiner Modest, Kvickly i Middelfart og Middelfart Sparekasse.
200728.feb

Åbne Fynske Ergometermesterskaber
Vi har resultaterne fra dagens løb på www.ergometertider.dk
To stykker tøj er i dag blevet glemt til regattaen, hvis det er dig der har glemt det, så send en
beskrivelse af det glemte tøj til fynske@middelfartroklub.dk
200720.feb

Kvit de dårlige vaner
Mandag d. 5.marts k. 18.00 vil Ole Jacobsen og Martin Johannesen kikke os efter i sømmene og
rette de dårlige vaner, så vi får mere ud af vores roning - en rigtig god ide.
200719.feb

Åbne Fynske mesterskaber
Igen i år åbner vi dørene til Åbne Fynske Mesterskaber. Første start er 10. marts kl.12 og vi
forventer at ro det sidste løb kl. ca. 16:30
Der bliver udbud løb i alle de normale klasser og tilmeldinger sker via ergometertider.dk

Info om Åbne Fynske 2007
200723.jan

DM i indendørsroning
Vi nærmer os dette års DM, her er lige en reminder på hvordan det så ud i Senior A letvægt for 2 år
siden.
200712.jan

Generalforsamling - Roklubben
Der afholdes generalforsamling onsdag d. 31. januar kl 19.00 i roklubbens lokaler.
Dagsorden iflg. vedtægter.
200712.jan

MEDLEMSMØDE
Efter generalforsamlingen afholdes medlemsmøde.
Første og sikkert vigtigste punkt på dette møde er:
BYGGERI AF NYT KLUBHUS m.m.
Mød op og lad os høre din mening og dine ideer.
20077.jan

Roklubbens Venner
Generalforsamling fredag 26-1-07 kl. 18.30. Efter generalforsamling er der spisning og produkter
fra Unibrew præsenteres af Steen Lund, øllets mester

