NYHEDSARKIV 2012
31.december 2012 - NYTÅRSKUR
Indvielse af nyrenoveret ergometerrum kl. 9.30
Derefter nytårstur til Kulturø, hvis vejret tillader el. måske en gåtur i vor flotte natur.
Kl. ca. 12 er der frokost i klublokalet, man medbringer lidt til gane og til deling med andre.

http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER
OG STØTTER AF ROKLUBBEN.
201227.dec

Nyt gulv i ergometerrum.
Fredag d. 28. december kl 9.00 påbegyndes lægning af nyt gulv i ergometerrum. ALLE er velkomne
til at hjælpe til. Der er sørget for kaffe og rundstykker.
20126.dec

Julefrokost 19.december
Onsdagsholdet laver julefrokost onsdag d. 19.december kl. 11.30.
ALLE er velkomne, dog kræver det tilmelding i klubben el. lisscheffel@gmail.com
201229.okt

Hædring og standerstrygning
Søndag mødte 25 medlemmer + Hanne Lauridsen fra Byrådet op for stryge stander og hædre vore
dygtige roere.
Derudover blev der uddelt sølv- og guldårer til de flittigste. Guldårer til Ole Bendtsen ( 1860
km)Klaus Scheffel (1800 km) og Lis Scheffel (1303 km) og sølvårer til Søren Lykke(838 km) Bente
Rahbæk ( 641 km), Hardy Olesen (621 km) og Bent Bøgh (606 km).
De mest benyttede både er: Fynbuen 1239 km, Mrrsvinet 955 km og Melfar med 527 km
201229.okt

Morgenergometer
En lille gruppe har besluttet at starte man- ons- og fredag med ergometerroning kl. 8.30. Alle er
velkomne til at deltage. Onsdagen fortsætter som vanlig også kl. 9.30
201218.okt

Nyheder på hjemmesiden
Rul helt ned på hjemmesiden og du vil se de sidste nyheder fra DFfR. Dette er et tilbud fra DFfR
som vi har valgt at tage imod. Håber I syntes det er en god ide. Endvidere er der listet klubberne i
vores netværk op.
20129.okt

Motionsturneringen september
Næstsidste indberetning: 1807 km fordelt på 31 medlemmer. Det giver for i år 14.988 km og 40
medlemmer har været på vandet.
Denne måned 268 km i inrigger, 528 km i outrigger og 27 km i gig.
Ergometrene er registreret for 234 km.
20127.okt

Klubkaproning
Lørdag d. 29.september afholdte vi som bekendt klubkaproningen. Det var med den største
tilslutning i mange år. Der var 7 hold, blev roet 5 løb og de endelige klubmestre blev efter tætte løb:
Jørgen Klerens, Hardy Olesen og Erik Mosebo. Tillykke med det alle deltagere.
20127.okt

Hædring og standerstrygning
Søndag d. 28 oktober holder vi traditionen tro standerstrygning kl. 14, samtidig vil årets
medaljetagere blive hædret. Der vil også være lidt for ganen og halsen.
201223.sep

Klubkaproning
Lørdag d. 29. september kl. 10.00 er der Klubkaproning. Det er for alle entet man har roet meget el.
lidt, måske først lige begyndt. Der trækkes lod om holdene , som roes i 2 års inrigger.
Under løbene er der kaffe og rundstykker til tilskuerne, så mød op og ro eller heppe på de friske.
201223.sep

DM på Bagsværd Sø
Bagsværd Sø dannede i år rammen om DM på kortbane.
Vi havde 2 hold med. Ole Bendtsen blev nr. 3 i singlesculler for masterroere og Bent Bøgh og
Hardy Olesen blev nr. 5 i dobbltsculler også masterroere. Godt gået begge hold. Tillykke med det.
20128.sep

WORLD MASTERS RONING
G U L D til Middelfart/Fredericia
Ole B, Hardy og Søren Lykke samt Frede Nørskov (Fredericia) vandt fredag guld i dobbeltfirer
klasse D
Det blev til mere guld til Middelfart Roklub idet Bent Bøgh også vandt guld i dobbeltfirer klasse F
sammen med 3 roere fra andre klubber.
TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE
20128.sep

Motionsturneringen August
August blev sæsonen bedste romæssigt. Der blev roet 3098 km, hvilket får klubben op på ialt 12032
km fordelt på 40 medlemmer - gennemsnitlig 300,8 km pr. roer
201226.aug

BRONZEMEDALJER
3 seje roere fra Middelfart Roklub roede sig 25. august til bronzemedaljer i DFfRs
langdistancekaproning i 10 km Masters Mix. Løbet fandt sted på Gudenåen yderste løb. Medaljerne
er blevet hentet hjem over 5 løb i sæsonen. I lørdags roede Klaus Scheffel, Bent Bøgh og Søren
Lykke. Ole Bendtsen har roet med i 3 af de 5 løb,da alle har ikke kunnet være disponible i alle løb
201219.aug

LANGDISTANCEKAPRONING
11. august var der atter et løb i langdistancekaproningerne, denne gang i Humlebæk. Vore raske
roere løb denne gang med en 3. plads og nu er den kun et løb tilbage, så det bliver spændende at se
hvad de kan drive (ro) det til på Gudenåen.
201214.aug

Blå bånd
Blå Bånd er aflyst, pga. For få tilmeldte.
20126.aug

Nyt fra motionsturneringen
Juli måned er gået, og det har været den romæssig bedste måned i år. Vi har roet 3292 km, heraf 766
gæsteroerkm. På grund af forholdene i Bogense Roklub kom 5 roere fra Gefion og lånte Fænøsund i
3 dage, hvor de fik set den fynske vestkyst og pløjet vores farvand tyndt. Marsvinet har været en tur
i det store udland nemlig i Irland i 1 uge
38 medlemmer har været på vandet i år og der er roet 235,105 km pr. aktiv roer. Inrigger: 735
kr.Outrigger:372 km Gig: 71 km og 97 i ergometer. Det henstilles at alle registrer sig i ergometer, så
man kan aflæste aktivitetsniveauet
201213.jul

Veteren VM
Så er holdet til veteran VM i Tyskland 6-9 september 2012 sat. Middelfart Roklub har det største
hold med nogensinde der roer i følgende klasser 1X, 2X, 4X og 8+.
Der bliver trænet flittigt i klubben, og der vil være gode chancer for medaljer i mange af de løb vi
deltager i. Vi er også med i flere kombinationer med bl.a. Fredericia, Nyborg og Sorø, hvoraf mange
tidligere har vundet veteran VM.
Det bliver spændende følge vore medlemmer i Tyskland.
20123.jul

Langdistanceturneringen 2012
Lørdag d. 23. juni deltog Søren Lykke,Klaus S og Bent Bøgh i langdistancekaproningen i Vejle.,
som udgjorde 3. afdeling af DM, det blev til endnu en 2. plads. Middelfart og Århus Roklub er de
eneste klubber, som har deltaget i alle tre afdelinger og Middelfart ligger på en flot 1. plads. Der
skal kæmpes videre efter sommerferien, men vi må håbe det bedste - de er jo stærke.
20123.jul

Motionsturneringen 2012
Juni måneds resultat bærer i høj grad præg af det ustabile vejr vi har haft. Siden standerhejsning er
der blevet roet 6408 km af 39 aktive roere. 279 gæstekilometer. Middelfart Sparekasse har haft 16
medarbejdere ude et ro.
20126.jun

Hardy genvalgt.
Den extraordinære generalforsamling i mandags genvalgte Hardy som formand. Af 26 mulige
stemmer fik han 24 stemmer. Ingen modkanditat.
20126.jun

Dronnigebesøg 8-6-2012
Der roes fra Middelfart Roklub senest kl. 9.00, man bedes møde ca. 8.30. Der roes så vidt muligt i
røde bluser. Fredag aften er der tur til Kongeskibet kl. 18.00.
20121.jun

Motionsturnering 2012
Maj måned. Vi har roet 2349 km og været 34 medlemmer på vandet. Ialt 4586 km iår fordelt på 38
medlemmer. Gennemsnit 120,684 km pr. medlem.
Suden standerhejsning er der roet 365 km i ergometer.
201229.maj

Rock under Broen
Opslag ang. vagter m.m. er sat op i Roklubben, så man kan se det forskellige.
201228.maj

Flot 2. plads til veteraner
Ole Bendtsen, Søren Lykke og Klaus Scheffel deltog lørdag 26. maj Svanemøllens Blågrønne
Vande, langdistancekaproning under DFfR. Distancen var 10 km, og det blev til en flt 2. plads.
Rotid 53:40 min. efter fradrag for handicap 50:20.
201215.maj

Madpakketur på lørdag
Da vejret ser godt ud på lørdag, vil vi lave årets første madpakketur kl. 9.30.
Vi ror efter vind og vejr og bruger sikkert det meste af dagen.
Måske en tur fredag kl. 9.30 (almindelig), da mange har fri.
20121.maj

Motionsturnering 2012
Første indberetning til årets motionsturnering er sendt afsted. Resultatet for den første periode er, at
vi har roet 2253 km fordelt på 30 roere (på vandet). Dette giver i gennemsnit 75,1 km pr. roer.
I samme periode er der roet 297 km i inriggerne, 663 km i outriggerne og 61 km i gigbådene.
201215.apr

Rock under Broen
9.juni går det løs igen og vi skal, som vi plejer stille med 35-36 mand hele dagen (så er der plads til
at få pauser). Liste er ophængt i klubben og man må meget gerne skrive sig på - husk fødselsdag for
alle - vi kan også bruge ægtefæller, venner, voksne børn og familiemedlemmer.
20125.apr

Ergometerpokaler uddelt
Ved standerhejsningen blev der uddelt pokaler for flest roede kilometer i ergometer sæson
2011/2012.
Dame : Lis Scheffel 308 km
Herrer: Erik Mosebo 757 km
20124.mar

Åbne Fynske Mesterskaber i indendørsroning
Efter et meget flot forløb blev de fynske mesterskaber afsluttet lørdag. Det gik rigtig fint på alle
fronter. Erik Mosebo og Bent Bøgh blev Fynsmestre og Ole Bendtsen blev nr. 2 i sin klasse.
Ligeledes vandt Lis og Klaus Scheffel deres klasser. Tillykke til alle.
Log ind på : modest-sport.dk/FM2012
201226.feb

Åbne Fynske Mesterskaber i indendørsroning
Vi starter 3. marts kl. 9.00 i Aulby Multisal med at stille op m.m.
Alle er velkomne til at hjælpe til og kan også nå at deltage i selve mesterskabet. Har I spørgsmål
kan I rette henvendelse til bestyrelsen.
Første løb er kl. 12
201229.jan

8.Grand Prix - næstsidste afdeling
Lørdag d. 4. februar kl. 10.00 roes næstsidste afdeling af 8. Grand Prix.
Det er 8 x 2000 m, vi håber mange møder op for at ro og heppe.
Efter løbet er der frokost kl. 12.00. Tilmelding er nødvendig til Lis S senest torsdag 51351403
201229.jan

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden.
Steen Lund blev nyvalgt til bestyrelsen, da Marianne Olsen ønskede at udtræde af denne.
Nye satser på kontingent : se under denne bjælke (kontingent).
201218.jan

GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 25. januar kl. 19.00 i roklubbens

