NYHEDSARKIV 2008
Nytårskur 2008
Tillader vejret det, startes kl. 9.30 med roning til Kulturøen. Efterfølgende frokost kl. 12.00 i
klubben. Der er sørget for kransekage.
200821.dec

Årets sidste 8 Grand Prix
8 Grand Prix afvikles tirsdag d. 30. december kl. 17.30.
Alle kan deltage, så bare mød op - du er velkommen.
Der skal roes 2x ( 8 x 1000 m).
200817.dec

Regnskabsår
Regnskabsåret 2008 er ved at gå på hæld. Derfor: skylder du penge til klubben, eller har du nogle
tilgode, så er det tid at få afregnet med kassereren.
200822.nov

Julefrokost. 12-12-2008
Julefrokosten er i år berammet til 12. december kl. 18.30.
Søren Lykke står for det praktiske, liste til tilmelding er ophængt. Der er pakkeleg som sidste år.
Roning kl. 17.00 for de som vil det.
200817.nov

Generalforsamlig i Roklubbens Venner
Torsdag d. 27. november afholdes der generalforsamlig i Roklubbens Venner i Middelfart Roklub
kl. 18.30. Da der er spisning - 50 kr - bedes man tilmelde sig på ophængt liste i klubben. Øl og vand
kan købes.
200826.okt

Vintersæson 2008-2009
Standeren er strøget, dermed er vintersæsonen startet.
Mandag kl. 17.30
Tirsdag kl. 17.30 (damer)
Torsdag kl. 17.30 ( bl.a. 8 Grand Prix)
Lørdag og søndag kl. 9.30
Sportscafe. Onsdag kl. 9 ergometer, kl. 10 bådklargøring m.m. og kl. 11 er der kaffe.
200821.okt

Klubmester 2008
Søndag d.19. oktober blev der afholdt klubmesterskaber.
Klubmestre blev Martin Lyager, Hardy Olesen og Marianne Olsen. Nr. 2 blev Annette Lykke-

Jensen, Søren Steen Hansen og Ole Bendtsen.
200814.okt

BRO OP
Fredag 31.10.2008 skal broen tages op. Der startes ved middagstid og kl. 15. kommmer
vognmanden og løfter sektionerne op. Der kan bruges hjælp hele eftermiddagen eller dele deraf.
Klubben sørger for lidt at varme sig på.
200811.okt

Klubkaproning
Søndag d. 19. oktober afholdes der klubroning. Vi starter kl. 13.00 på de sædvanlige præmisser. Der
er præmier til 1.-2. og 3. plads.
20087.okt

STORT TILLYKKE
Ved danmarksmesterskaberne i lørdags på Maribo Sø, lykkedes det Hardy at hjemføre et DM til
Middelfart. Hardy vandt singlesculler for masters 40-50 år - rigtig flot gået.
200814.sep

VM-RECEPTION
Mandag d. 22. september indbydes alle medlemmer til reception i Roklubben for at hylde vore
medaljetagere fra Vilnius. Tidspunktet er kl. 19.00
20087.sep

Medaljer ved Masters i Vilnius
Guld til Ole Bendtsen i singlesculler og i dobbeltsculler sammen med Frede Nørskov fra Fredericia
Roklub.
Erik Mosebo, Klaus Scheffel og Ole Bendtsen roede sig til broncemedaljer i dobbeltfirer sammen
med en roere mere ( ved ikke lige nu hvem).
STORT TILLYKKE FRA OS ALLE I KLUBBEN.
20084.sep

Naturens Dag i Middelfart 14. september
Der er inviteret til roture kl. 10 - 12 og 14. Da der ikke skal meldes til på forhånd, ved vi ikke
hvormange der kommer, så har du lyst til at hjælpe, så mød op. Der vil blive sørget for lidt
forplejning.
200821.aug

Kanindåb
Kanindåben afholdes, som bekendtgjort. Der er nok tilmeldte. Man skal selv have maden med (men
vi tænder stadig op i grillen), så får man jo også hvad man gerne vil have.
200818.jul

Kanindåb 28. august
Der afholdes kanindåb 28. august kl. 17,30.
Efter dåben er der tændt op i grillen. Tilmelding til begge dele på liste i klubben.
Kanindåben afholdes kun ved 8 tilmeldte kaniner - sidste års kaniner kan og skal også døbes.
200818.jul

Jubilæumsfest 23. august.
Der er udsendt indbydelse til alle medlemmer. Husk at melde til på oplyste telefonnr. (Birgit og
Bjarne Jacobsen).
20086.jul

FERIERONING
I hele uge 28 roes der ferieroning. Der startes kl. 9.30 og hold sættes med de roere som er mødt
frem.
Kom og deltag.
200817.jun

Vi ror Danmark Rundt
20-21-og 22 juni vil der over hele Danmark blive roet som aldrig før - på mange forskellige fronter
- vil du være med kan du melde dig på vore 3 ture - se opslag i klubben.
200815.jun

Motionssrævne 30. august
Nyborg Roklub indbyder til Motionsstævne . Alle frigivne roere kan deltage. Arrangementet starter
kl. 9. Se opslag og tilmeldingsliste i klubben.
20086.jun

Rod Stewart - Rock under Broen
Armbånd kan afhentes i medhjælperkontoret ved hovedindgangen.
Onsdag - fredag kl. 15. 00 - 20.00
lørdag kl.
08.00 - 20.00 FREE.
Husk at medbringe sygesikringskort el. anden legitimation.
20086.jun
20082.jun

Vi hilser på Kongeskibet.
Grundlovsdag 5. juni vil Dannebrog sejle gennem Lillebælt på vej til Fredericia. Roere fra de
nærliggende klubber vil samles ved Gl.Havn i Middelfart (på vandet) og rejse åre, når vi hilser på
Kongeskibet. Dette foregår kl. 9.00. Inden roturen vil der være morgenkaffe i klubben - tilmelding
nødvendig på liste i klubben. Efterfølgende kan man ro tilbage til klubben el. fortsætte til Strib,
hvor man indtager sin medbragte mad.
200815.maj

24. maj 2008
Denne dato er dykkerdag over hele landet, så I bedes være ekstra opmærksomme denne dag. De
skulle være ret aktiv her i omraådet
200812.maj

Kilometer - pc
Km-pc virker igen. Alle km. er ført ind
200822.apr

75 års jubilæum

Nu er der kommet 30 billeder som kan ses i Galleriet
200815.apr

Rengøring.
Torsdag d. 24. april kl. 17.30 skal vi have gjort klubhuset rent ude og inde, så det kan fremstå
nogenlunde på jubilæumsdagen,. Kom og giv en hånd med.
20083.apr

Ubudne gæster
Roklubben har mellem kl. ca. 16 onsdag og kl.14 torsdag haft ubudne gæster. Indbruddet er meldt
til politi og fredag kontakter vi forsikringen.
20082.apr

Jubilæumsgaver.
Man kan give roklubben pengegave- fradragsberettiget op til 14100 kr(2007) pr medlem.
De første 500 kr. er ikke fradragsberettiget. Gironr. 1552198 (DFfR). SKAL påføres hvem der skal
have gaven ( Middelfart Roklub) og til hvilket formål f.eks. klubhusbyggeri .
Ønskes girokort har kassereren nogle - flere kan skaffes.
200830.mar

Rotider sæson 2008
Mandag og torsdag:.........kl.17.30.
Tirsdag (mest damer)......kl.17.00.
Onsdag cafesport............ kl. 9.30.
Lørdag og søndag............kl. 9.30.
200827.mar

Jubilæumsbluser
Klubbluser, hvorpå der sat teksten 1933-2008 75 år ( sort tryk), kan bestilles frem til 8.april, som er
absolut sidste frist. Opgiv hvilken størrelse- prøvebluse hos Birthe. Prisen er 100 kr.
200825.mar

Standerhejsning
Søndag d. 30. marts kl. 11.00 vil standeren gå til tops. Det er vor sæson nr. 75, så der bliver meget
at fejre i år. Efterfølgende en kop kaffe i klublokalet. Festen venter vi med til senere.
200812.mar

Forårsklargøring
Lørdag d. 29 marts kl. 9 00 skal broen i vandet. Vognmanden kommer 9.30. Efterfølgende er der
lidt godt til ganen til de som hjælper til.
200810.mar

St.Bededagstur
St.Bededagsturen går i år til Slesvig Roklub. Vi skal ud og ro på Slien, samtidig med at det er en
langtur er det også en udenlandstur. Vil du med- alle kan deltage- meld dig på listen i klubben.
20089.mar

Åbne Fynske
Et par blå sportssko er glemt i hallen. Kan afhentes hos Birthe 64413649
20089.mar

Afholdt Åbne Fynske
Med over 70 tilmeldinger blev det igen i år en rigtig god dag. Aulby Multihal er perfekt til dette,
bare ærgerligt hvis man har glemt noget ,så er der langt til købmanden. Tak til alle, som hjalp til.
Det er dejligt, at I bakker op om dette projekt. Det giver overskud, men endnu et par ukendt
udgifter.
20085.mar

Tilmeldinger til Åbne Fynske
Tilmeldingen i det sidste døgn er blevet fordoblet, så vi nu er oppe på 60 tilmeldte roere, så vi skal
nok få noget at lave
20083.mar

Klargøring til Åbne Fynske
Jeg har idag været på Aulby skole-Multisal. Det ser rigtig godt ud. Vi skal ikke slæbe med så meget
som vi plejer. Derfor aflyses opsætning fredag og vi begynder 8.30 lørdag morgen, da må der så
gerne være mange hænder til at gøre det færdigt.
200818.feb

Åbne Fynske Ergometermesterskaber 2008.
8 marts afholder Middelfart Roklub Åbne fynske Ergometermesterskaber. Stævnet afholdes i
Multisalen Aulby Skole, Vejlbyvej . Første start er kl. 12.00. Husk at melde dig til via kassereren el.
på ergometertider.dk. Vil du hjælpe med arrangementet melder du til hos kassereren.
200818.feb

Koncerter
Der kommet lister op i klubben, hvor man kan skrive sig på, for at hjælpe til koncerter 12. og 14.
juni
20086.feb

FORSØG
Indtil standerhejsning vil tirsdagstræning begynde kl. 16.30. Dette er et ønske fra flere af
deltagerne, så nu forsøger vi det.
20086.feb

Svømmeprøve.
Tirsdag d. 4. marts kan der aflægges svømmeprøve i Strib Svømmehal kl. 21.00. Der vil kun blive
denne ene gang, ellers bliver det i Lillebælt.
20086.feb

Åbent Hus- Vinterbadning
Søndag d. 10. februar kl. 10.00 vil der være åbent for vinterbadning ud for roklubben. Formanden
og Søren Lykke vil være der. Hanne telefonnr.
200815.jan

24 27 73 20

Generalforsamling 2008
Tirsdag d. 29. januar kl. 19.00 afholder Middelfart Roklub generalforsamling i roklubbens lokaler.
Dagsorden iflg. vedtægter. Klubben er vært ved kaffe.m.m

