Nyhedsarkiv 2013
Endnu en fondsgave
Trygfonden har tildelt os 30 stk. oppustelige redningsveste. Det var da en god julegave. Alle ønskes
hermed en glædelig jul og et godt nytår fra bestyrelsen i Middelfart Roklub.
20139.dec

Oliefyr
Det gamle oliefyr udskiftes fra 10-12-2013 til 12-12-2013. Der kan ikke bades imens, men man kan
sagtens være i ergometer- og opholdsstue.
20135.dec

mødet 5.december
Mødet er aflyst pga vejret
20134.dec

Medlemsmøde 5. december flyttet
Grundet den dårlige vejrudsigt, er medlemsmødet d. 5. december flyttet til Østergades
Forsamlingshus (nr.33). Indgang fra smøgen ved Hans Bangsvej. Lille Glassal i kælderen er stedet,
hvor vi skal være.
201323.okt

Fionia-Fonden
Middelfart Roklub er blandt de heldige, som har fået penge fra Fionia-fonden.
17. oktober var Hardy og Søren S.H i Svendborg for at modtage checken, som lød på ikke mindre
end 50.000 kr,som er øremærket til et nyt oliefyr, så nu må vi gang med det. Håber det gamle holder
så længe.
201323.okt

Standerstrygning
Søndag d. 27. oktober stryger vi standeren kl.14.
Derefter uddeles årer og pokaler og vi får en tår kaffe med "kage"
20137.okt

Klubmester 2013
Efter mange spændende løb kom der tilsidst et klubmesterhold 2013. Holdet bestod af Ruth
Hougaard, Hardy Olesen og Bente Rabeck.
Tillykke til med.
Dagen forløb fint. Efter klubkaproningen blev vore medaljetagere fra Varese i Italien hædret. Alt
foregik udendørs da vi var begumstiget af et fantastisk vejr.
20137.okt

Quer durch Berlin
1.plads i Quer durch Berlin. Klaus, Søren L,Ole,Bent og Søren S.H. har i denne weekend været i
Berlin og roet. Det blev til en 1. plads i 4x+ GIG klasse F i tiden 29:29.64 ca. 8 min foran nr. 2. for
den 7000 m lange distance.
20132.okt

Motionsturneringen 2013.
Så gik september. Resultatet i denne måned kan ikke rigtig måle sig med det meget fine resultat i
august, men det blev mod slutningen pænt alligevel. Især det fine arrangement med mørkeroning
talte fint idet vi var 25 medlemmer på vandet den aften. Vi har nu nået 16330 km i sæsonen og der
har været 45 medlemmer på vandet. Det giver et gennemsnit på 363 km. Der er roet 3875 inrigger
kilometer, 2239 km i outrigger og 437 km i GIGbådene. (der er her tale om bådekilometer)
Herudover er der roet 1343 km i ergometerne hen over sæsonen.
201324.sep

Klubkaproning og hædring
Lørdag d. 28.september kl. 10.00 Klubkaproningen. Alle kan deltage.
Kl. 12.30. Hædres vore medaljetagerne fra WM og DM.
Kom og vær med til at fejre dem. Roklubben er vært ved et mindre traktement.
20136.sep

Medaljer i hus ved VM Masters
Torsdag: Hardy og Frede GULD i dobbeltsculler.
Fredag : Søren L, Hardy, Frede og Ole B GULD i dobbeltfirer. TILLYKKE
20132.sep

Motionsturneringen 2013
Så gik august, igen med et fantastisk vejr som også er udnyttet, når man ser på resultatet for
måneden. Vi har roet 3797 km fordelt på 40 roere det giver et månedlig gennemsnit på 95 km. I
sæsonen har nu roet 14024 km fordelt på 45 medlemmer hvilket giver et gennemsnit på 311,644
km. Månedens ture er fordelt på inriggere med 802 km, i outriggere med 561 km og GIG både 172
km. for GIG bådene tegner ODDEN sig for 100 km så den nu har været på vandet med 192
km.Desuden har ergometerne været benyttet 134 km.
201326.aug

TUBORGFONDEN
Middelfart Roklub har efter ansøgning fået 31.000 kr til køb af 2 edonscullere. Deter Søren
SHansen og Ole Bendtsen, som har lavet ansøgningen, som gav det fine resultat. Tusind tak til dem
for godt udført arbejde.
201312.aug

2013-08-17
Speedbådskørekortkursus fra MR Carsten Kroghsbo. 2427 7342. CBK@BRISON.dk
20137.aug

Motionsturneringen 2013
Så er juli måned gået med et forrygende vejr. Dette er også afspejlet i det opnåede antal kilometer i
juli, hvor vi har roet 3368 km så vi samlet for sæsonen har roet 10227 km fordelt på 44 aktive roere.
Dette giver et gennemsnit på 232,432 km pr roer. Dette er fordelt med 2514 km roet i inrigger, 1445
km i outrigger og 202 km i GIG og EDON. Herudover er der roet 997 km i Ergometer.
201331.jul

KÆNTRINGSØVELSER
Mandag d. 5. august laves der kæntringsøvelser ved Gl.Slot.
Afgang fra roklubben kl. 17.30. Medbring tørt tøj, for dig egen skyld.
20138.jul

Torsdagsroning
Med hensyn til vores hyggelige roning torsdag aften. Vil jeg opfordre til roerne! at man møder op
omklædt kl. 17.30. Det gør det lettere når der skal laves hold. Skulle man blive forsinket. Skal man
selvfølgelig ikke gå forgæves.Alle skal have mulighed for at komme på vandet. Vi kan spare meget
tid når vi ved hvem der vil prøve de forskellige bådtyper. Husk på torsdag vil der igen blive tændt
op i grillen efter endt roning. Mange hilsner Ole Bendtsen
20137.jul

Motionsturneringen 2013
Med udgangen af juni har vi nu nået et gennemsnit på 155,886 km pr. aktive roer på vandet. Det er
samtidig positivt at det samlede antal aktive på vandet er steget til 44 roere. Det vil sige at næsten
80% af vore aktive medlemmer har været på vandet i år. Juni måned startede med at der var 3 toåres
på tur Venø rundt med udgangs punkt i Struer. Ugen efter var vores langdistancehold i aktion i
Sønderborg. Så kom Valdemarsdag, hvor vi var 22 roere på rundtur i Københavns Havn. Den næste
weekend var så sidste afdeling af langdistancen inden sommerferien i Nakskov. Desværre blev den
sidste uge af juni både blæsende og kold, med det reTorsdag den 27. blev Melfar afhentet for at
indgå i flåden til året DFfR udenlandstur. Den er hjemme igen den 15. juli.. De tørre tal for
måneden er Total antal roede kilometer i sæsonen: 6859 km. Både kilometer fordeler sig med 1637
km i inrigger, 965 km i outrigger og 140 km i GIGbåde, heraf 55 km i Odden.
201324.jun

3.afdeling af DM langdistance
Middelfart roerne hev en Bronze Medalje hjem til Middelfart Roklub ved Nakskov Langdistanse i 2
åres inrigger. Roerne skulle her tilbagelægge 10 Km. Det var 3. afdeling om det samlede
Danmarksmesterskab som blev afviklet. Middelfart båden kom rigtig godt fra start, og ved
vendingen ved 5km lå båden helt fremme. Kort efter skulle roene skifte plads i båden og her kom
man ud for et ærgeligt uheld. Det ene rullesæde som roerne kører på, havde sat sig fast og røg af
skinnerne. Så her måtte man bruge kostbare sekunder på at få det plads igen. Så på trods af uheldet
lykkedes det roerne at trække båden til mål til en bronzemedalje. Sølle 14sek. fra en sølvmedalje.
Lidt ærgeligt forløb når man er så tæt på toppen. Roerne kan stadig nå at blande sig i toppen om det
samlede mesterskab, da der er to afdelinger tilbage efter sommerferien. Det er i København og til
sidst i Kolding, som jo nærmest er hjemmebane for Middelfart holdet. Stævnet i Nakskov blev
afviklet under fine forhold og roerne blev sat på prøve da der blæste en god vind ind på siden af
banen og dannede nogle store bølger. På Middelfart båden sad Søren Lykke Jensen, Klaus Sheffel

og Ole Bendtsen.
201319.jun

Kanaltur i København
22 roere fra Middelfart Roklub benyttede lørdag det smukke vejr i København til at drage på togt
gennem hovedstadens mange kanaler. Det skete i seks lånte både fra lokale klubber, som der er
tradition for i rosporten.
- Det blev en dag spækket med oplevelser, men den bød også på mange udfordringer fra lave broer
og smalle passager for slet ikke at snakke om den utroligt tætte trafik af turbåde, havnebusser,
private fartøjer og kajakker, fortæller Torben Bülow, der deltog i københavnerturen for første gang.
Middelfart-roerne klarede sig gennem alle forhindringer, men fravalgte dog at ro til Trekronerfortet, da det blæste op om eftermiddagen. I stedet holdt de sig til kanalerne på begge sider af
havnen, inden de lånte både hen under aften atter blev afleveret i henholdsvis Københavns Roklub
og Hvidovre Roklub.
201318.jun

Grill torsdag d.20. juni
Der arrangeres grillaften torsdag efter endt roning. ALLE kan deltage.
Man regner med at det kan gøres for et beskedent beløb.
hilsen Ole B,Søren S og Søren L.
20139.jun

Langdistanceroning Alssund Røde Rosen
Sølvmedalje til Middelfart Roklub i Sønderborg Langdistance. Lørdag havde Middelfart roklub et
hold til start i 2. afdeling af Dm. serien i Langdistance roning. Stævnet foregik i Alssund ved
Sønderborg Roklub. Roerne stillede til start i veteranklassen, som skulle tilbagelægge 10 KM. på
tid. Her roede holdet fra Middelfart en andenplads hjem i tiden. 52min22sek Blot 45sek. efter det
vindende hold som var fra Hellerup. Stævnet havde deltagelse af 38 hold som var fordelt i
forskellige klasser. For 14 dage siden havde Middelfart et hold med da man afviklede 1. afdeling i
Præstø, og her havde holdet en bronze med i bagagen. Der bliver afviklet i alt 5 regattaer hen over
sæsonen og her bliver de samlet vindere så kåret som Danske Mestre. Næste afdeling er om 14
dage, hvor det er Nakskov der ligger vand til og de to sidste er i København og til slut Kolding. Så
roerne kan stadig nå at kæmpe med om guldet i den samlede stilling. Stævnet i Sønderborg blev
afviklet på en rigtig smuk sommer lørdag med en jævn modvind på udturen og en god medvind
hjem mod målet. Så det var 3 glade roere der kunne vende retur til Middelfart med et super resultat.
På båden sad. Søren Lykke Jensen, Klaus Sheffel og Ole Bendtsen.
20135.jun

Motionsturneringen 2013.
Så er de to første måneder gået af rosæsonen og vi er kommet godt fra start. Efter en kold april hvor
vi nåede 1803 km og et gennemsnit på¨58,16 km pr aktiv roer,der gav os en 15 plads i turneringen,
ser resultatet efter maj således ud:
Samlet roede antal kilometer 4185
Antal medlemmer der har været på vandet i år 39
Gennemsnit for sæsonen indtil nu: 107,31 km
Kilometerne er roet i følgende både:
Inriggere 1042 km

Outriggere 617 km
GIG både 84 km
Ergometerne har været brugt og der er registeret 763 km efter sæsonen er startet. Bådekilometerne
er ikke renset for gæstekilometer som indtil nu har udgjort 455 km, heraf en stor del af DSR der
lånte både i en weeken
20133.jun

Venøtur
Vellykket tur rundt om Venø. Fredag den 31 tog vi 9 medlemmer af sted til sigtbarheden ikke Struer
sammen med 3 både for at deltage i Venø rundt turen arrangeret af Struer Roklub. Vi startede lørdag
kl. 9 i lidt diset vejr med en god vind fra nordvest. Første stop var i Venø havn, hvor vi oplevede et
mindre kaos, da vi ikke var de eneste der havde udset sig denne pause. Vi var omkring 8 både der
forsøgte at finde plads. Her var vi på sightseeing til øens meget lille kirke. Herefter gik turen videre
nordpå indtil vi rundede Brasør Odde og igen stak sydpå. Her fandt vi en rimelig sandstrand, hvor
vi gik på land og indtog en fortjent frokost fint arrangeret af Søren S. Derefter gik turen videre til
sydspidsen af Venø, hvor vi igen mødte nordvestenvinden og kæmpede os de sidste kilometer
tilbage til Struer Roklub efter en dejlig tur på 26 km, skønt vejret hele dagen havde været lidt diset,
så sigtbarheden ikke altid var den bedste. Til gengæld havde vi fredag aften en fantastisk udsigt
over Nissum Bredding og Thyborøn fra Toftum Bjerge hvor vi overnattende inden turen.
201327.maj

1. langdistanceroning
Sæsonen for langdistanceroning er i gang. Middelfart Roklub deltog med 1 2åres inrigger med
følgende bemanding Søren Lykke, Bent Bøgh og Klaus Scheffel. Løbet fandt sted i Præstø og
holdet roede sig til en 3. plads efter Hellerup og DSR. Tiden blev 59 min 44 sek. for en strækning
på 10,3 km i god blæst.
Næste udfordring er om 14 dage i Sønderborg.
201324.maj

Nye udfordringer
Husk! der er gang i den i roklubben hver torsdag aften kl. 17.30. Der bliver mulighed for at prøve
outriggermateriel for alle der har lyst til at prøve nye udfordringer. Der vil også være roning i
inrigger hvor der bliver lavet nogle små hyggeture. Alt i alt håber jeg (Ole Bendtsen) på at I vil være
med til at bringe lidt gang i roklubben så der sker noget om aftenen. På de lune sommeraftener kan
vi vel også få gang i grillen når vi er færdige på vandet.! Så trop op og vær med til at gøre det
hyggeligt.
201324.maj

Københavnertur 15. juni
Husk. D. 15/6 arrangerer Klaus og Ole tur til Københavns havn. Der er stadig ledige pladser. Det
kræver bare man er frigivet. Der bliver to afgange. Nogen tager til Hvidovre fredag aften for at få en
lidt længere tur. De fleste ror fra Københavns Roklub kl 9. 30 lørdag. Hvor alle følges rundt i
kanalerne og selve havnen. Det er en tur som alle kan klare km.mæssigt, da der er flere stop
undervejs. Så trop op i klubben og skriv dig på listen hvis det var noget.
201328.apr

TRAVL ST.BEDEDAGSFERIE
11 roere har været på den traditionelle st.bededagstur. I år gik den til Ry og Silkeborgsøerne. Ry
Roklub lagde lokaler og både til. Der blev på turen roet 25 km på de smukke søer.
Lørdag tog 5 af kaproerne til Hamborg. Her blev afholdt den årlige langdistanceregatta på en biflod
til Elben. Her roede de 5 sig til en flot GULDMEDALJE, de 13 km. blev roet på 57 min. og 13 sek.
I båden sad Søren Lykke-Jensen, Klaus Scheffel, Bent Bøgh, Ole Bendtsen og Lis Scheffel som
styrmand. Bådtypen de roede i var dobbeltfirer gig.
201326.mar

BRO UD
Torsdag d. 4 april skal det nye fag + 2 gamle fag af roklubbens bro i vandet. Det foregår kl. 14.00.
Så er der igen lidt at bestille og nok også en kop varm kaffe el. cacao.
201326.mar

Standerhejsning
Husk det er i morgen onsdag der er standerhejsning kl. 17.00. Borgmesteren kommer og døber den
nye båd (Edon sculleren).
20137.feb

Ny gulvbelægning i ergometerrum.
Af den grund er ergometerrummet lukket 7. februar og d. 8. om formiddagen
201329.jan

Speedrowing

201329.jan

Ergometer DM 2013

Dygtige roere fra Middelfart gjorde det flot til sidste weekends DM i Gladsaxe.
Specielt Jesper Olesen gjorde en god figur, med en 7.plads på 2000m og en 3.plads på 200m.

Resultater
• Hardy Olesen nr. 13 i Mænd 40-49år
• Ole Bendtsen, Jesper Olesen, Hardy Olesen og Søren Madsen, blev takket være en flot spurt
as Søren nummer 10 i Klubstaffeten
20139.jan

Jyske mestre
Middelfart Roklub deltog i lørdags i Åbne jyske mesterskaber i ergometerroning og det resulterede i
3 mesterskaber
Christina Wilhelmsen (speedroer og debutant)i klassen 30- 39 år
Ole Bendtsen 50-60 år letvægt og
Erik Mosebo 60-70 år letvægt.
STORT TILLYKKE TIL ALLE TRE

