NYHEDSARKIV 2009
Glædelig jul og godt nytår
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi
syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld frem til næste år.
200910.dec

Motionsturneringen
Roklubben har idag modtaget 500 kr, for pladsen som nr. 2 i motionsturneringen, som strakte sig
over hele sommeren. Vi lå længe på 1. pladsen , men blev overhalet af Nyborg Roklub.
20096.dec

Håndværkerne er færdige
Den store renovering af roklubben er nu færdig fra håndværkernes side. Nu gælder det det, som vi
selv skal lave og som vi har råd til at lave.
Har du ikke set, hvor flot det er blevet, skulle du tage et smut i klubben og se det. Det har virkelig
lysnet indvendigt
20099.nov

BRO OP
Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30.
200926.okt

Rotider i ergometer
Vintersæsonen står som bekendt for døren og følgende tider , vil der blive roning og socialt samvær.
Man-, tirs-(damer), torsdag kl. 17.30
Ons-,lør-søndag kl. 9.30.
Derudover kan der roes efter ønske.
200920.okt

Standerstrygning 25. oktober
Der er standerstrygning søndag d. 25 oktober kl. 14.
Samtidig vil uddeling af årer finde sted og klubben er vært ved en kop kaffe og lidt kage.
200912.okt

VM guld i Australien
Ole Bendtsen sikrede sig en flot guldmedalje i 4x i Sidney ved VM for masters. Holdet blev nr. 1 ud
af 48 hold - superflot gået.
Ole roede sammen med Frede Nørskov, Mogens Pedersen og Boy Boysen
200926.sep

Klubmester 2009
Klubmesterskabet blev afholdt under de bedst tænkelige forhold, stille, tørt vejr og moderat strøm.
Efter et spændende finaleløb med 3 deltagende både roede følgende sig til mesterskabet: Søren
Lykke Jensen, Hardy Olesen og Karen-Margrethe Olsen.
200923.sep

Klubmesterskab 2009
26. september kl. 10.00 afholdes der klubmesterskab efter de vanlige regler.
. Der er præmier til 1.-2.-og 3. pladsen.
200915.sep

FEJRING af GULD
Onsdag d. 23. september kl. 18.30 vil roklubben fejre deres 2 nye verdensmestre. Det vil ske ved en
lille sammenkomst i klubben. Alle er velkomne, vi håber der møder mange op, så det kan blive
festligt.
20097.sep

Masters VM i Wien - TILLYKKE
Resultater fra Wien. Roerne er netop vendt hjem med fine resultater.
I singlesculler vandt Hardy Olesen GULD og i dobbeltsculler sikrede Ole Bendtsen sig en
GULDmedalje sammen med Frede Nørskov fra Fredericia Roklub. De to skal senere på året ro
sammen i Australien i samme bådtype, så det var en flot generalprøve.
Derudover sikrede MR sig nogle 2. og 3. pladser - GODT GÅET - TILLYKKE
200917.aug

Lillebælts Blå Bånd 22. august
Starten går kl. 11.00 fra Middelfart Roklub. Der bliver en start hvert 1/2 minut. Det bliver en lokal
kaproning, da der ikke er tilmeldt mange udenbys både. Vi regner med ca. 50 både , kajakker og
inriggere. Kom og giv løbet noget noget stemning.
200917.aug

Kanindåb 4. september AFLYST
Grundet manglende tilgang af kaniner aflyses årets kanindåb. Håber på stor tilslutning til næste år.
20094.aug

Lillebælts Blå Bånd
Mandag d. 17. august afholder roklubben planlægningsmøde ang. LBB, alle medlemmer er meget
velkomne. Starter kl. 18.30
200922.jul

Æbleø 9. august
Fynskredsen indbyder til tur til Æbleø 9. august kl. 10 fra Bogense Roklub. Tilmelding til Ninna
Larsen, 4082 2372 el. arb. 6226 3025. Nærmere information kommer op i klubben senest mandag

27.7.
200917.jun

Sct. Hans roning
23. juni kl. 19.00 er der roning for ALLE ( både damer og herrer). Der er ophængt tilmeldingsliste i
roklubben.
200917.jun

Rock under Broen
RUB har fundet sted. Det gik rigtig fint i vores telt, selvom det blev lidt koldt ud på aftenen.
Bestyrelsen vil takke alle hjælpere rigtig meget, uden jeres hjælp var det ikke gået så fint - det var
slet ikke gået.
200912.jun

Mødetider til Rock under Broen
Der er sendt en fil rundt til de, som jeg har mailadr. på med mødetider. Orienter venligst andre der
måtte have behov.
200911.jun

Rock under Broen
Husk at hente jeres armbånd. De kan hentes fra torsdag kl. 16. ved pladsen (Rock under Broen). Der
er frokost og middagsmad + drikkevarer til alle vore hjælpere. Kan du ikke huske, hvornår du skal
møde, hænger der en seddel i klubben, og jeg tror også Anne-Grethe har en. Vi er 34 hjælpere i
vores telt, så vi (bestyrelsen) håber alle må få en god, sjov og travl dag.
200929.maj

Roning med møntkort i Mdf. Sparekasse
Tirsdag og onsdag havde vi roning for Sparekassens kunder med møntkort.
Der var tilmeldt 25 personer, og heldigvis var vejret sådan at det var muligt at ro for alle hold. Vi
håber og tror de havde en rigtig god oplevelse. Mange tak til instruktører og roere, som hjalp til.
200926.maj

6.juni 2009
Fællerstur med Haderslev Roklub til København. Tilmeldingen er så stor, at der på nuværende ikke
kan skaffes flere bådepladser. Der er lånt både Københavns Roklub og i Roklubben SAS.
200926.maj

5. juni 2009 - Grundlovsdag.
Strib Ro- og Kajakklub bliver 10 år. Der er inviteret til fødselsdag og indvidelse af deres nye
bådehaller. Vi starter fra MR kl. 8. 30, skriv dig på listen i klubben.
200915.apr

Oprensning- Dansk Naturfredningsforening
Søndag d. 19. april er oprensningsdag. Vi starter fra klubben kl. 9.30 med kurs mod Fænø Kalv i
lighed med tidligere år. Planen ar at fjerne alle efterladenskaber siden sidste rensning. HUSK
madpakke.
Regner med at være hjemme ca. 14.30
200929.mar

Sæson 2009
Standeren er gået til tops i det fineste forårsvejr.
Der roes man-,tirs-, og torsdag kl. 17.30.
ons-,lør- og søndag roes kl. 9.3o.
200922.mar

27-28-29 marts
Foråret er kommet. Se i kalenderen hvilke dage der sker noget. Der er både arbejde og
STANDERHEJSNING.
200927.feb

Sikkert forårstegn
Bro lægges i kl. 15 fredag 27. marts. Hjælp kan bruges
Bro gøres færdig og klubben rengøres lørdag 28. marts kl. 9.30.
200925.feb

Kalender
D.d. er kalender opdateret med de datoer, som vi kender på nuværende tidspunkt. Der er lidt
forskelligt, man kan tage til.
200920.feb

Kontingent
Jeg har lavet en fejl, da jeg sendte opkrævningerne til PBS, derfor får I "girokort" denne gang. Dette
skal bare betales, som I plejer at gøre med et sådant - ikke noget med at melde til PBS, kommer
(forhåbentlig) som det plejer næste gang. UNDSKYLD den ekstra ulejlighed.Birthe
200915.feb

Roklubbens Venner
Der afholdes ølsmagning fredag d. 27. februar kl. 19.00 i roklubbens lokaler. Liste til tilmelding er
påhængt i klubben. Sidste frist 24.februar.
200915.feb

Bestyrelsesmøde
Mandag 23. februar hos Formanden kl. 18.30
200913.feb

Åbne Fynske Mesterskaber i indendørsroning
Husk det er 7. marts det foregår i Multisalen på Aulby Skole. Der vil snart komme mere ud om
arrangementet.
200928.jan

Ny formand
På generalforsamlingen blev der valgt ny formand.
Hardy Olesen blev valgt som formand, ellers ingen nyvalg.
200928.jan

8 GP
29. januar afholdes endnu en del af 8 GP ( 8 x 2000 M). Der startes kl. 17.30, kom og hjælp med at
gennemføre også denne gang. Alle kan deltage.
200921.jan

Generalforsamling
Husk det er torsdag d. 22. januar kl. 19.00 der er generalforsamling i klubben. Kom og gør din
indflydelse gældende.

