NYHEDSARKIV 2005
Billeder fra båddåb

Find dem og flere i galleriet.
200527.nov

Ny Formand
PÅ generalforsamlingen 24. november 2005 fik Middelfart Roklub ny formand. Til denne post blev
Hanne Krogsbo valgt. Alle andre valg var genvalg. Kontingentet stiger lidt til næste år, bliver
snarest rettet på dennes side.
200527.nov

Flidspokaler + årer
Damer

Helle Bang
Anette Lykke-Jensen
Gitte Quist Jensen
Herrer
Ole Bendtsen
Børge Frederiksen
Erik Mosebo
Bent Kissow Petersen
Horst Andresen
Martin Lyager
Ungdomsroer Martin Johannesen
Ole Jacobsen
200518.nov

1501km Guldårer + pokal
786km Søvlårer
563km Sølvårer
1830km Pokal + Guldårer
1093km Sølvåre
925km Sølvåre
857km Sølvåre
799km Sølvåre
755km Sølvåre
863km Pokal + Sølvåre
557km Sølvåre

Generalforsamling
Husk torsdag d.24.november 2005 kl. 19.00. Generalforsamlingen finder som bekendt sted i
roklubbens lokaler.
Kom og gør din indflydelse gældende. Alle medlemmer, som har betalt forfaldent kontingent, har
stemmeret.
20051.nov

Broen
Broen er kommet på land og standeren er strøget. Vi har heldige at det var godt vejr, og at der var
mange hænder tilat hjælpe - TAK for det.

På lørdag roes 1. afdeling af 8 GP vinter - så er det bare at klø på. Jeg har hørt der er frokost
bagefter.
200528.okt

Standerstrygning
Søndag d. 30. oktober kl. 14.00 stryger vi standeren.
Roklubben giver en kop kaffe.
200525.okt

Bro op
Søndag d. 30 oktober kl 10.00 gøres alle indledende ting, angående brooptagning. Mandag kl. 15
kommer vognmand og tager pontoner op og det er da vigtigt, at der kommer mange i arbejdstøj, så
vi kan få gjort rørene rene og samlet igen.
200523.okt

Klubkaproning
Lørdag eftermiddag afholdt vi vort årlige klubmesterskab.
Der var mødt rigtig mange medlemmer op.
Vi fik lavet ikke mindre end 8 hold, så det gik bare derudaf i flere timer. Det var rigtig godt og vi
må sige vi havde vejret med os.
Klubmestre blev: Martin Johannesen,Evan Jeppesen og Hanna Schønning.
Stort tillykke.
200519.okt

Aflysning
Kaproningen BROERNE RUNDT 29. oktober er blever aflyst p.g.a. for lille tilmelding
200528.sep

Klubkaproning
Lørdag d. 22 oktober kl. 14.00 afholdes den traditionelle klubkaproning.
Alle medlemmer kan deltage, så kom og gør dagen rigtig god og forhåbentlig også hyggelig. Hvis
der er stemning for det, kan vi jo spise en pizza efter at dagens dyst er overstået.
200527.sep

Ændring af datoer
Kik venligst i kalenderen
200519.sep

Ny i første division
Det lykkedes søndag Middelfart Roklub sammen med Hvidovre og Køge roklubber at vinde 2.
division, så i næste sæson er vi i 1. division, og må til at kæmpe for at blive der, det kan godt være
svært for oprykkere, men vi tror nok det skal gå. Fra Middelfart deltog Erik M, Ole B og Søren M.
200519.sep

26. september 2005 kl. 18.00
Denne aften vil vi fejre Ole Bendtsen flotte resultat fra Masters VM i Skotland, som bekendt vandt
Ole ikke mindre end 3 guldmedaljer. Endvidere kan vi også fejre Helle Bang der fik i 3. plads i
Skotland og endelig er der jo resultatet i 8 Grand Prix.
200511.sep

3 x VM til Ole B ved Masters
Igen i år er det lykkedes Ole Bendtsen at hjemføre VM til Middelfart Roklub.
Lørdag vandt Ole Bendtsen i singlesculler og i dobbeltsculler sammen med Frede fra Fredericia
Roklub.
Søndag lykkedes det så Ole at vinde i mix.dobbeltsculler sammen med Sanne Hansen, Fredensborg
Roklub. Sanne er tidligere middelfartroer, så det bliver lidt i "famlien" (Sanne er også Oles
svigerinde).
GODT GÅET OLE TILLYKKE -TILLYKKE - TILLYKKE
200521.aug

Flot indsats
Middelfart Roklub deltog søndag i 2. del af 8 grand prix på Bagsværd Sø.
4 roere deltog fra Middelfart, vi roede kombineret med Hvidovre (Herre)og Fredensborg(Damer).
Søren Madsen vandt scullerløbet i overbevisende stil, dejligt at se ham på robanen igen. I
dobbetlfirer blev det til 2. plads med Erik Mosebo og Ole Bendtsen og i 8 løbet blev det en fornem
2.plads
Det kombinerede mandskab Hvidovre/Middelfart ligger på 1. pladsen i 2. division.
Helle Bang vandt sit scullerløb i fornem stil
200512.aug

Kulturø
se billeder i galleriet
20055.aug

Indvielsen af Kulturøen
Onsdag d. 10. august. Alle roere, som har tilmeldt sig bedes møde i roklubben kl. 17.15.
Der bliver uddelt t-shirt og bådene skal klargøres.
Alle både skal være ved Kulturøen kl.18.15
Kl.19.00 rejses der årer til ære for Kulturøen, og derefter gøres der landgang og arrangementet
fortsætter på land.
20055.aug

Holstebroregatta
13. august afholdes der Holstebroregatta
Der kæmpes om årgangsmesterskaber og fra Middelfart Roklub vil Ole Jacobsen vise Middelfart
farver.
200527.jun

Sidste nyt
Anne-Grethe og Knud-Erik har været til evalueringsmøde med Rock under Broen.
Vi har tjent ca. 12.000 kr ved at stå i madtelt, og det er vel i gruden slet ikke så galt, men det kan vi
jo diskutere.
200514.jun

8 Grand Prix
Middelfart Roklub deltog i lørdags 11. juni i 8 Grand Prix 1. afdeling i Viborg.
Helle Bang roede sig til en 1. plads i sit scullerløb og i otteren som hun roede på et kombineret hold
blev det til en 3. plads
OLe Bendtsen blev nr. 2 i sit scullerløb og i otteren blev han også nr. 2 sammen med roere fra Køge
og Hvidovre.
Næste afdeling bliver på Bagsværd Sø i august, så må de ud og forsvare Middelfarts farver.
200512.jun

Sct. Hans aften - 23.juni
Der vil blive afholdt grillaften i roklubben denne aften. Tilmelding nødvendig.
inden spisning er der mulighed for en rotur, hvad vejret forhåbentlig tillader.
200512.jun

God afvikling
Roklubben havde som bekendt et madtelt til Rock under Broen.
Dettte var tilrettelagt fint og gik også godt hele dagen, og ind imellem var der heldigvis godt at lave,
så vi solgte for over 100.000 kr i vort telt.
Afslutningsvis skal det lige nævnes at rengøringen tilsidst, var en meget fed affære.
20055.jun

Telefonbøger uddeling slut.
Fredag delte Knud-Erik de sidste telefonbøger ud i Algade-Østergade. Det er slut for denne gang.
20055.jun

Rock under Broen.
Næste store opgave for roklubben og dens medlemmer er på lørdag d. 11.6. hvor der er Rock under
Broen. Vi har som bekendt fået et madtelt iår, hvilket vi er glade for, men det kræver en god indsats
fra os alle. Anne-Grethe er tovholder, så har du spørgsmål må du henvende dig til hende. Vi får ikke
et bestemt beløb for at hjælpe, men provision af salget,. så vi må være hurtig på fingrene.
20055.jun

Sct.Hans Aften
Der afholdes grillaften i klubben og om ønske også en rotur.
Tilmelding på liste i klubben er nødvendig.
200520.maj

Lørdag 28. maj
Telefonbøger skal bringes ud.
Du kan nå at være med endnu. Vi har lejet biler, og de skulle gerne blive fyldt helt op med
mandskab. Vi starter kl 9. i roklubben.
Knud-Erik mobil
det til kl.9.
20058.maj

41 12 16 18 evt. Birthe mobil

61 79 36 49 hvis du ikke når

Telefonbøger
JA, så er det igen tiden for omdeling af telefonbøger. Den store omdeling finder sted lørdag d. 28.
maj. Vi starter kl. 9.00 fra roklubben. Der er hængt lister op i klubben, som man kan skrive sig på få det nu gjort- og har du ikke fået det gjort, så kom alligevel. Af hensyn til hvor mange biler, der er
behov for er det ret vigtigt at skive sig på.
Kan du ikke denne dag, men en anden, så kontakt Knud-Erik

64 41 36 49 el.

41 12 16 18
200528.apr

Ældreroning
Fredag d. 29. april er der GANG I ÆLDRE i roklubben fra kl. 10-13. Det er beregnet for
aldersgruppen 60+.
Det er et åbent hus arrangement, så det er spændende at se hvormange der vil komme.
200515.apr

Flensborg Fjord
Da tilmeldingsfristen udløb var der tilmeldt 19 roere til turen på Flensborg Fjord i
St.Bededagsferien. Bent vil nu tilrettelægge det sidste, og skal du forestå noget vil du få besked.
Afgangstidspunktet er kl. 17 fra klubben.
20054.apr

Så er sæsonen igang.
Sidste tilmelding til ST.Bededagtur-Flensborg Fjord- er 15. april på den ophængte liste i roklubben.
Evt. kan Bent Kissow kontaktes.
Fredag d. 27.april kl. 10 er der focus på ældreroning. Vi vil få besøg af breddekonsulenten og der vil
blive omtale diverse steder. Kender I nogle der kunne tænke sig at prøve roning, så skub til dem
(over 60 år).
29/30 april og 1. maj er der langtursstyrmandskursus i Frdericia Roklub. Liste er også i klubben,
kontakt evt. Bent Kissow, hvis du har lyst.
20056.mar

Standerhejsning 2. april kl. 15.30
2. april bliver besat hele dagen.

9:00 Broen lægges ud og der gøres rent i klubben.
12:00 Ca. vil der være lidt at spise til det arbejdende folk.
15:30 Standerhejsning og bådedåb med efter følgende forfriskning.
18.00 Spisning. Pris 80 kr. Du kan melde dig til hos Birthe indtil 23.
marts.
200527.feb

Dansk Rekord til Frede Nørskov Nielsen
Frede Nørskov Nielsen satte ved gårsdagens mesterskaber dansk rekord i klassen Mænd Letvægt
50-59år. Fredes tid blev så fornem som 6:33.9
Frede disponerede sit løb således, se mellemtider og se grafen

200526.feb

Efter Løbet...(opdateret)
Billeder fra Åbne Fynske Mesterskaber, de bliver uploaded i høj opløsning i løbet af søndagen.
Resultater fra Mesterskaberne
Der er blevet glemt noget tøj i herrenes omklædningsrum. bl.a. en hue og en mørkeblå trikot. Hvis
du mangler nogle af disse ting ring da på 6441 3649.
200525.feb

Fynske Mesterskaber
Angående resultatformidling til dette års udgave af Åbne Fynske vil vi eksperimentere med at sætte
et trådløst netværk op, således at man straks efter løbet kan se resultaterne. Det eneste man behøver
er en computer med trådløst netværk.
200514.feb

Seneste tilmelding
Så nærmer sidste rettidige tilmeldingsfrist sig. Onsdag aften d.16. Feb. kl. 00:00 er sidste chance
hvis man ønsker at bruge det online tilmeldingssystem.

20052.feb

8 grand prix damer og herrer
Den sidste grand prix roes 12. februar kl 9.30 for damerne og herrerne kl. 10.00. Det er
marathondistancen, så vi ser gerne 16 roere på banen, så vi kan få den roet inden vi kommer for tæt
på Åbne fynske Mesterskaber. Det kan være en god træning dertil. Efter udstået dyst får vi en lille
frokost.
20051.feb

Åbne Fynske Mesterskaber
Nu er indbydelsen til Åbne Fynske Mesterskaber klar.
Der er seneste tilmeldingsfrist den 16. Februar.
200528.jan

29. januar 2005
KL. 14.30 sendes der DM i indendørsroning på DK4. De sender iflg. programmet i 2 timer - god
fornøjelse.
200524.jan

DM i indendørsroning.
Lørdag blev der afholdt DM i indendørsroning i Gladsaxe Sportshal. Middelfart Roklub deltog med
3 roere. Ole Jacobsen stillede for første gang op i klassen 15-16 år. Dette var mesterskabernes
største felt med 39 deltagere. Ole klarede sig pænt, men nåede ikke på skamlen.
Ole Bendtsen stillede op i 50-59 år letvægt og blev en flot nr 2 TILLYKKE - efter Frede fra
Fredericia Roklub.
Søren Madsen stillede op for første gang i 2 1/2 år, så det var spændende og se, hvordan det ville gå.
Klassen var 23-29 år letvægt. Søren roede sig ind på en rigtig flot 4. plads efter så stærke navne,
som Mads Rasmussen,DSR (Europamester) Rasmus Quist,Fredensborg( nr 2 ved Euro)og Thomas
Ebert,DSR. I dette løb var der 19 deltagere
Tiderne fra stævnet
200524.jan

4er slide søndag 23.jan.2005
Gladsaxe Sportshal lagde søndag lokaler til, da der bleve roet slide i både 2er og 4er. Middelfart
Roklub deltog kun i et enkelt løb, men det var nok også det mest spændende og det hurtigste. Søren
Madsen stillede op på et letvægtshold sammen med Eskild Ebbesen,DSR- Thor Kristensen,Hadsund
og Rasmus Quist, Fredensborg. Holdet roede mod 4 tunge herrer og dem kunne de ikke klare, men
roede en flot 2.plads hjem efterfulgt af bl. Bagsværd og DSR.
200513.jan

Kalender
Kalenderen er nu blevet opdateret, så I kan se de fastlagte datoer. Husk at reservere, så det ikke
kommer bag på jer.
20053.jan

Eksterne billeder
På pigerne fra Århus' hjemmeside www.babeswithblades.dk kan man finde lidt flere billeder fra
vinterkaproningen.

