Nyhedsarkiv 2014
GENERALFORAMLING
Onsdag d. 28 januar holdes der genralforsamling i roklubbens lokaler kl. 19.00.
Dagsorden iflg. vedtægter.
201422.dec

Nytårsroning
Den 31.december roer vi, som vi før har gjort kl. 9.30 til Kulturøen. Efterfølgende er der frokost
med vores medbragte mad ( fælles sammeskudsmad). Vi spiser det medbragte (håber vi tar lidt
forskelligt med). Drikkevarer er velkomne. GODT NYTÅR.
201426.nov

Medlemsmøde 18. december kl. 18.00
Der afholdes et kort medlemsmøde forud for julefrokosten.
Det er muligt at deltage i en af tingene eller i begge.
Håber på pænt fremmøde
201421.nov

Julefrokost torsdag 18. December kl. 18.30
Der arrangeres julefrokost denne aften. Det kræver tilmelding og hvis man vil lave en ret så tal med
Søren S (camping), el. Birthe.
Liste til tilmelding er ophængt i klubben.
Sidste frist for tilmelding til julefrokosten er 14. december.
201419.okt

Standerstrygning
Søndag d. 26. Oktober holdes der standerstrygning. Dette foregår kl. 14.00. Efterfølgende er der
uddeling af guld - og sølvårer til de flittige roere. Der sluttes af med kaffe og æblekage med tak for
en fin sæson.
201419.okt

Rotider
Indtil standerstrygning er der daglig roning kl. 17.00
201411.okt

Septembers roning
Så gik September med meget skiftende vejr. Meget ofte med flot vejr men med vind fra det forkerte
hjørne. I september blev der roet 2324 km af 35 medlemmer, det giver for måneden et snit på 66,4
km pr roer. I sæsonen har vi nu roet 15794 km. Der har været 48 medlemmer på vandet i sæsonen.
Det giver et gennemsnit på 329,1 km. Der er roet 581 km i vores inriggere, 220 km i outriggerne, 14
i GIGGerne og 67 i EDON scullerne. Desuden er der trukket 296 km i Ergometerne. I september
har der været madpakketure uden for daglig rofarvand til Assens og Odense.Først i September fik vi

vores nye to-åres inrigger der nu har været prøvet af flere medlemmer hvilke også kan ses af
rostatistikken, da den har været på vandet 59 km indtil nu.
201426.sep

KLUBMESTER
Middelfart Roklub afholdt som bekendt klubmesterskaber 20.september.
Klubmestere blev efter nogle mere og mindre spændende løb:
Dorthe K Kristensen, Roar Kloppenborg-Skrumsager og Vivi Kristensen. Efter løbene var der festspisning i klubben med 20 deltagere
20147.sep

Motionsturneringen 2014
Så gik august. Det blev jo en måned med meget vekslende vejr både med regn og blæst, hvilket
også afspejles i månedens resultat. Der blev ialt roet 2294 km af 39 roere hvilket giver et
gennemsnit for måneden på 58,82 km pr roer på vandet. Resutatet for året frem til 31-8 er nu 13470
km roet af 48 roere hvilket giver et gennemsnit på 280,625 km pr roer. Vores materiel har i august
været brugt som følger inriggere 460 km, outriggere 386 km, GIG både 30 km og edonscullere 94
km. Desuden har der været roet 227 km i ergometerne.
20141.sep

Nordic Rowing Master Regatta 2014.
I den forgange weekend deltog Hardy Olesen, Ole Bendtsen, Søren Hyre-Fenneberg og Klaus
Scheffel sammen med roere fra Fredericia, Nyborg og Randers i det uformelle nordiske mesterskab
for veteranroere. Middelfart roerne deltog i tolv løb over weekenden og det blev til 3 førstepladser,
6 andenpladser, 2 trediepladser og en 4. plads. Løbene blev afviklet på Bagsværd Sø i meget
skiftende vejrlig, men med en let østenvind der gav medvind ned over banen. En gang imellem også
med rigeligt vand både foroven og forneden.
201411.aug

2.plads ved langdistancen i Vejle
Klaus Scheffel, Bent Bøgh Pedersen og Søren Lykke startede i Åben Mix klasse 10 km. Vi blev
mødt af en god vind der kom fra VSV, hvilke gav nogle gevaldige vindstød og lidt hård sø. Dette
gav en fordel på vej ud af fjorden hvor vi ved 5 km mærket vendte med en gennemsnitshastghed på
omkring 11.1 km/timen, men så gik det stille og roligt ned af bakke, da vi mødte modvinden, der
kom lidt ubehagelige vindstød og søerne gav af og til nogle rigtige vaskere, så hvad der ikke kom
fra oven fik vi i fra neden. Resultatet var at vi roede distancen i reel rotid på 1:06:37 og i
handikaptid på 1:01:13 kun 10 sekunder efter Varde Roklubs 4 åres der roede på reel tid 0:56:03 og
handikaptid 1:01:03. Sølle 10 sekunder, det er bare ærgerligt. Til gengæld kan vi glæde os over at vi
roede med bedste reelle tid af de to-åres der stillede op i gruppen der bestod af 9 toåres og 1 fireåres
båd.
20149.aug

Motionsturnering 2014
Så er en forrygende juli måned gået på held. Det har været året mest aktive måned og resultatet for
måneden taler for sig selv. Der er roet i alt 5027 km, heraf 1333 km af gæsteroere der har lånt både i
Middelfart Roklub. Denne aktivitet viser sig også i roede bådekilometre idet der er roet 1231 km i

inriggere, mens roningen i outrigger ligger mere konstant fra måned til måned med ca. 500 km km.
Samtidig har der nu været i alt 48 aktive medlemmer på vandet i år. Det vil sige at 89% af vores
aktive medlemmer har været på vandet en eller flere ture i år.
Sæsonens resultat pr. 1. august ser nu sådan ud. Der er i alt roet 11176 km fordelt på 48 medlemmer,
hvilket giver 232,883 km i gennemsnit pr. roer. Vi håber på at det vil flytte os lidt i den rigtige
retning fra den nuværende 25. plads i motionsturneringen.
KAPRONING
Juli måned er traditionelt en stille måned med hensyn til kaproninger. Hardy og Frede har deltaget i
Euro Rowing Masters i München fra den 24. til 27. juli sammen med roere fra Fredericia.
Det gav følgende placeringer:
4.plads i 2x B i tiden 3:26.98
2. plads i 2x C i tiden 3:32.75
1.plads i 4x F i tiden 3:24.89
2. plads i 4x E i tiden 3:22.57
Hardy Olesen, Frede Nørskov, Ole Haaning (FRC), Aage Pedersen (FRC)
Hardy Olesen, Frede Nørskov, Ole Haaning (FRC), Aage Pedersen (FRC)
20149.aug
Hvis man er mere nysgerrig og gerne vil læse om langdistanceturneringen og andre kaproninger kan
det anbefales at gå ind på roinfo.dk.
På kaproningsfronten vil Middelfart stille med hold til Langdistancekaproning i Vejle lørdag den 9.
august og med hold til Nordiske Rowing Masters på Bagsværd Sø den 30. og 31. august.
Uge 37 – lørdag den 13. september er der planlagt fælles madpakketur fra Assens Roklub. Alt efter
vejr og vind vil turen kunne gå rundt om Bogø eller langs kysten ned til Torø/Torø Huse. Nærmere
opslag vi komme.
Uge 40 fredag den 3. oktober og lørdag den 4. oktober. Efterårstur til Kolding Roklub efter den
sædvanlige opskrift. Som noget nyt forsøger vi om vi kan låne os til at prøve Kolding Roklubs
Costal 4 med styrmand, da der er flere der har ytret ønske om at prøve en sådan. Dette vil i praksis
foregå lørdag formiddag inden vi stikker næsen hjemefter. Ligeledes vil der også være mulighed for
at ro en tur op i Kolding Å (til Sorte Bro). Dette kræver dog at vi har 2. åres både med, da der kun
er plads til at vende i åen med disse. (Der fordres L-styrmand på denne tur)
20143.aug

Faaborgtur.
Ni pigeroer fra klubben har været på en rigtig fin tur over tre dage på vandene ved Faaborg. Første
dag roede vi Bjørnø rundt. 2. Dag roede 6 af os Lyø rundt, mens de tre sidste tog en mindre tur til
Dyreborg og ind i Faaborg Fjord. Tredie dag roede vi alle ned langs kysten mod Fjellebro, men vi
roede ikke helt derned, da vi vidste vi ville få en pæn modvind hele vejen hjem, hvad vi også fik.
Udover selve roningen fik vi også lidt kulturelt, da vi var med på vægtertur, som var lærerigt.
20147.jun

Udlån
Føns har lånt bådtrailer til på søndag 8.juni
20141.jun

Middelfart til langdistance
Middelfart havde 2 bådhold til 1. udgave om Dm i langdistance i Randers. For første gang i lang tid

kunne Middelfart stille med 2 bådhold til Langdistancen om DM. Ruth Hougård, Frank Jørgensen
og Roar Kloppenborg havde meldt deres ankomst i 2åres inrigger og havde en fornem debut. Holdet
havde haft et par træningspas inden dagens race. De medte sig fornemt ind og gennemførte de 10km
på en times tid , vilket rakte til en 13. plads. Det bedste var at holdet var med i det samlede felt og
fik en super oplevelse og gjorde god reklame for Middelfart Roklub. Middelfart stillede også med et
hold i firerråres inrigger og her blev det til en 4.plads sølle 20sek. fra bronzen.På fireren sad Søren
Lykke, Bent Bøgh, Frede Nørskov, Ole Bendtsen og som styrmand Søren Steen. Roerne havde en
super dag med masser af gode oplevelser i bagagen og fik gjort en god reklame, til et super godt
stævne. Så skulle der sidde nogle flere med ønske om deltagelse i kommende stævner er det bare at
melde sig klar til bestyrelsen.
201423.maj

Jysk maraton aflyst
Middelfart Roklub har desværre set sig nødsaget til at aflyse dette løb, hvilket vi syntes er meget
ærgerligt. Der blev pludselig tale om at skulle risikere en masse penge, som vi så ikke syntes vi ville
risikere.
20146.maj

VELUXFONDEN
Middelfart Roklub er blevet betænkt fra Veluxfonden med ikke mindre end 142.250 kr til en ny 2
åres inrigger. Dette er vi meget taknemmelige for.
201424.apr

REDNINGSVESTE
ALLE (og der menes alle)roer med redningsvest til 15. maj.
Således besluttet på bestyrelsesmøde 23.april 2014
20147.apr

Vinteraktivitet 2013-2014
Så er vintersæsonen 2013-2014 afsluttet. Der er i vintersæsonen roet 5629 km i roklubbens
ergometre og der er roet 829 km på vandet. Resultatet af ergometer top 10 er: 1 Erik Mosebo
Christensen 807 km (Flidspokal for herre) 2. Børge Frederiksen 806 km 3. Flemming Buhl
Rasmussen 517 km 4. Klaus Scheffel 407 km 5. Lis Scheffel 314 km (Flidspokal for Damer) 6.
Evan Jeppesen 278 km 7. Hardy E Olesen 256 km 8. Ole Bendtsen 254 km 9. Bent Bøgh Pedersen
220 km 10. Jørgen Klerens 201 km
20146.apr

ROSKOLE i Middelfart Roklub
Formålet med roskolen er at invitere dig til at prøve om roning er en idrætsaktivitet som kunne falde
i din smag. For at give dig denne mulighed, inviterer vi dig til et gratis introduktionsforløb i maj
måned. Program for roskolen kan rekvireres på tlf. 21852674 eller mail
kscheffel05(snabela)gmail.com.
20144.apr

Head of the River, Themsen
Fornem 2. plads i Head of the River på Themsen i London. 4 roere fra Middelfart har i weekenden
været i London og deltaget i Vestas Head of the River. Det er en kaproning for ottere på ca. 4,5 km.
Her fik vi en fornem 2. plads ud af 20 startende i Veteran Herre klasse F i tiden 13:37,12 min kun
6,5 sek efter nr. 1 som var en kombineret båd fra Quintin BC, hvor vi også havde lånt den båd vi
roede i. Desuden fik vi en 12. plads samlet i et felt på 209 både og en 5 plads når der blev korrigeret
for aldershandicap. Holdet bestod af Hardy , Torben Tyren (Hvidovre RK), Klaus S, Bent Bøgh,
Hans Nielsen (FRC), Leif Jacobsen (Quintin BC), Kurt Kristensen (FRC) og Ole B på tagåren. Som
styrmand havde vi en velkvalificeret pige fra Quintin.
201426.mar

STANDERHEJSNING og BÅDEDÅB
Lørdag d. 5 april kl. 10.00 går standeren til tops for en ny sæson. Bådedåb af 5 både - den største
bådedåb i klubbens historie - det bliver stort.
Efterfølgende kaffe og rundstykker + rotur til de friske.
201426.mar

Bro ud
1. april kl. 15.00 kommer vognmand m. kran. Bro sættes i vandet og gøres klar. Helt ny overflade
skal monteres.
20145.mar

Åbne Fynske Mesterskaber i ergometer
Lørdag 1. marts afholdt vi ÅFM i "Aulbyhallen", som vi har gjort gennem flere år. Et rigtig godt
sted til dette stævne.
130 tilmeldte roere, så der var aktivitet hele dagen.Det er rekordtilmelding.
Første løb gik kl. 12.00 og så gik det ellers bare derudaf.
Fynsmestre fra Middelfart Roklub blev: Mikkel Madsen, Simon Madsen, Rosalil Larsen, Ruth
Andersson, Bent Bøgh, Søren Hyre-Fenneberg og Magnus Hyre-Fenneberg, så det blev da til nogle
stykker.
Vi havde en rigtig god dag og tusind tak til de mange hjælpende hænder, så går det som en leg. TAK
201431.jan

Nyvalg til bestyrelsen
Eneste nyvalg på generalforsamlingen var: Rochef Klaus Scheffel, Bent Kissow Petersen ønskede
ikke genvalg som rochef
20146.jan

Generalforsamling 2014
Middelfart Roklub indkalder herved til generalforsamling
ONSDAG d. 29.januar kl. 19.00 i roklubben. Dagsorden iflg.vedtægter.
På valg er Rochef Bent Kissow Petersen, Søren Lykke-Jensen, Frank Jørgensen og Birthe Madsen

