NYHEDSARKIV 2010
Nedbrud
Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter
udbyder.
201026.okt

Standerstrygning
Søndag d. 31. oktober kl. 14.00 er der standerstrygning. Der vil blive uddelt guld- og sølvårer.
Klubben er vært ved en kop kaffe.
201026.okt

Bro op
Fredag d. 5.november kl. 11.00 kommer vognmanden og løfter vores bro op, så der er arbejde til
alle som har lyst - spørg evt. Frank.
201013.okt

Træner
Mogens Nielsen - tidligere medlem og træner har indvilget i at træne de unge medlemmer, som vi
har i klubben. Bestyrelsen håber dermed at måske flere unge kunne få lyst. Mogens har for en del år
siden trænet roere i Middelfart Roklub med stor succes bl.a. et DM.
201013.okt

Guldbryllup
29. oktober har Lis og Preben J. Madsen ( bedre kendt som BRYDER) været gift i 50 år - godt gået.
Roklubben ønsker hjertelig tillykke.
201013.okt

8 grand prix
Alle data for afvikling af løbene er sat i kalenderen.
201011.okt

KLUBMESTERSKAB
Hele 5 hold havde tilmeldt sig klubmesterskaberne, som blev afholdt søndag d.26. september. Alle
fik 2 chancer, et indledende og et opsamlingsløb. I finalen lagde Ole, Steen og Bente hårdt fra start
tæt fulgt af Erik, Jesper og Ellis og Horst, Hardy og Marianne lige efter.
Resultatet blev
nr. 1 Horst, Hardy og Marianne.
nr. 2 Erik, Jesper og Ellis og
nr. 3 Ole, Steen og Bente.
201020.sep

Klubkaproning flyttet
Grundet DM i roning er klubkaproning flyttet til søndag d. 26 september kl. 10.00. Klubben er vært
ved lidt morgenmad og kaffe.
Efter kaproningen kl. ca. 11.30 hylder vi Ole Bendtsen for hans flotte placeringer ved Masters
Game.
20107.sep

World Masters Game
Ole B og Sanne (tidligere Middelfart) vandt sølv i dobb.sculler mix. Tillykke.
20104.sep

World Masters Game
Så har Ole og Frede gjort det igen. Atter i år er lykkedes for de stærke roere fra Fredericia og
Middelfart at klare sig rigtig flot. Ole Bendtsen og Frede Nørskov vandt VM i dobbeltsculler og
hver for sig vandt de singlemesterskab, stiller op i forskellige alderstrin. GODT GÅET- TILLYKKE
fra klubben.
201026.aug

Kanindåben er aflyst, for få kaniner.
201023.aug

Lillebælts Blå Bånd
Lørdag d. 22. august blev Lillebælts Blå Bånd afviklet fra og til Middelfart Roklub. Vejret var med
os og det blev en rigtig fin dag. Kun et hold stillede op for Middelfart Roklub ( Ole B., Klaus S. og
Søren L) , men det klarede sig også meget flot. Det blev nemlig til en 1. plads i herreklasse - flot
gået - TILLYKKE. Klubben havde stillet en lille bod op med diverse ting, som vi solgte bl.a. kage
og kaffe.
201012.jul

Rock under Broen
Vi har nu fået afregning over vor arbejdsindsats de to dage.
Vi tjente ialt 37.600 kr. Endnu engang tak til alle for en flot indsats.
Det luner godt på vores bådefond, som jo blev drænet, da vi fik nyt tag m.m.
201030.jun

NORDEAFONDEN
Middelfart Roklub er i den dejlige situation, at Nordeafonden har tildelt os 14.000 kr. til trailer og vi
ser frem til, at vi finder en god dag, hvor roklubben kan få overrakt pengene. Vi vil forsøge med 21.
august.
201014.jun

Rock under Broen
Der skal lyde en stor TAK til alle, som hjalp til i roklubbens telt. En extra stor tak skal lyde til de

hjælpere, som ikke er medlemmer men gerne hjælper os og gør det år efter år. mvh. A-GW
201031.maj

Rock under Broen 11 og 12. juni
Der kan hentes armbånd af hjælperne ude ved pladsen ( husk legitimation) 9. og 10. juni kl 15.00 20.00 og på selve dagen, men påregn lidt køtid.
Vi skal stå i BAR 5 begge dage - første telt på vandsiden, længst væk fra scenen. Der er købt madog drikkebilletter. Vi får trøjer.
Mødetider er fredag kl. 17.15 - 24.00 og lørdag fra kl. 10.00 - 24.00. Lørdag skal nogle møde
senere, se opslag i klubben.
201024.maj

Lillebælts Blå Bånd
21. august afholdes der Lillebælts Blå Bånd.
Inriggerklasserne er 10 el. 20 km, 2 og 4 åres. Alle løbene er i klasserne; dame, herre,mix. og
juniorer.
Reserver allerde nu datoen, vi ser jo gerne nogle hold fra klubben og der skal også bruges hjælpere.
20106.maj

Lillebæltsbro 14. maj
Der bliver paraderoning kl. 17.00 fra roklubben til Sildemarken og Kongebrogården iflg. udsendt
program, men mon ikke vi skal runde den gamle bro ( det syntes jeg, hvis vinden tillader det). Om
aftenen er der tilmeldt 21 personer til spisningen.
20102.maj

Fliser på gulv i omklædningsrum
Søndag d. 9. maj begynder Søren Lykke og Hardy at lægge fliser på gulv i herreomklædning,
derefter hos damerne. Vi må i den tid finde ud af det indbyrdes hvem der bruger omklædning og
bad - hvornår.
Der bliver flot nede i klubben, når det bliver færdigt.
201022.apr

Rotider 2010
Man- tirs- og torsdag kl. 17.30
Lørdag og søndag kl. 9.30
Instruktion fra 3. maj kl. 17.30
201022.apr

Fest i anledning af den gamle Lillebæltsbro 75 år
Vi regner med en rotur - paraderoning kl. 17.00 og kl. ca. 19.00 vil der blive serveret en buffet i
klubben for medlemmer. Pris 125 kr. tilmelding til Birthe
201013.apr

Store Bededagstur
29. april - 1. maj tur til Horsens Fjord. Sidste frist for tilmelding er 26. april.
201013.apr

Den gamle Lillebæltsbro 75 år
14. maj bliver den gamle Lillebæltsbro 75 år, og dette vil blive fejret hele dagen på forskellig vis.
Roklubben vil deltage i en "opvisningsregatta" sidst på eftermiddagen (kl. 17 ). Senere er det planen
at vi selv holder en lille fødselsdagsfest i klubben.
201013.apr

Rock under Broen
Liste til tilmelding for at hjælpe er sat op i klubben, der kan tilmeldes til både fredag aften og hele
lørdagen. Vi skal stå i øltelt, som det vi plejer.
20105.apr

Head of the River
Klaus S og Ole Bendtsen var sammen med 6 Fredericiaroere til Head og the River på Themsen d.
28. marts. Ca. 400 ottere deltog i hele løbet, som var inddelt i flere klasser. Fredericia/Middelfart
opnåede en 8. plads og fik en meget stor oplevelse med hjem.
201023.mar

STANDERHEJSNING
Standeren går til tops på søndag d. 28. marts kl. 10.00 og en hel ny sæson tager sin begyndelse.
Klubben er vært med kaffe og rundstykker.
201018.mar

Kursus i søvejsregler m.m
Carsten Kroghsbo afholder d. 25. marts kursus i roklubben. Alle er velkomne. Det starter kl. 19.00
og er gratis
201011.mar

Grimmermosehuset brændt
Torsdag eftermiddag brændte Grimmermosehuset. Hele stråtaget er væk, hvormeget der yderligt er
ødelagt kan man ikke se, men helt sikkert megen vandskade. Vandet blev taget fra Lillebælt, hvilket
jo er nærmest ved. Roklubben har ikke lidt nogen skade, såvidt man kan se.
201011.mar

Kursus i søvejsregler og knob
Carsten Kroghsbo vil afholde et kursus for alle som gerne vil vide mere el. have noget opfrisket.
Det bliver d. 18. el 25. marts, så reserver dagen NU. Nærmere følger så snart jeg kender dagen.
20108.mar

Åbne Fynske Ergometermersterskaber
Som bekendt blev ÅFM afholdt i lørdags 6. marts. Det gik rigtig godt. Aulbyhallen er perfekt til et
sådan stævne Der var knap 100 tilmeldte og der blev roet på livet løs. Det flotteste løb fra
Middelfart var Jakob S. Nielsen, som roede sig til en 3. plads ud af 14 roere i klassen 14-15 år RIGTIG FLOT GÅET - Tillykke med det. Endvidere tak til alle de som hjalp til ved stævnet, uden
hjælpende hænder går det ikke.
20101.mar

ÅBNE FYNSKE ERGOMETERMESTERSKABER 2010
Husk det er på lørdag det foregår i Aulby Skoles Multisal. Første start er kl. 12, men der kan sagtens
være noget at lave for nogle medlemmer tidligere, da alt skal stilles op i formiddagstimerne, så mød
bare frem.
201014.feb

Trailer

Der er kommet nye billeder i galleriet.
20106.feb

Maling af opholdsstue
Vi vil gerne se nogle friske roere til maling af opholdstue. Begynder fredag d. 12. marts k. 15.
Fortsætter lørdag og søndag kl. 9.30. Liste til tilmelding hænger i klubben (ring evt. derned hvis du
ikke lige kommer forbi). Cafesport tømmer lokalet onsdagen før, så det er lige til at gå til. Der er
også forsyninger tilstede.
20106.feb

8. grand prix
Det går rigtig godt for vores 8 grand prix hold. I 4. runde roede vi os til en 1. plads i tiden 58.41.6
minutter. Godt gået.
20103.feb

DM i ergometer 2010
Middelfart Roklub havde 4 deltagere med ved DM i Gladsaxehallen.
Der er følgende meget fine resultater:
Drenge 13-14 år Rasmus Olesen 4.39(1000 m) nr. 23 af 26
Drenge 15-16 år Jesper Olesen 7.15 ( 2000 m) nr. 12 af 37
Drenge - Jakob s. Nielsen 7.30 - nr. 20 af 37
Herre 40-49 år tung Hardy Olesen 6.48 nr. 9 af ???
Tillykke drenge med det flotte resultat.

