Æ gaf
27. Årgang

marts, 2011

LOPPEMARKED
Klubben afholder loppemarked
lørdag den 16. april, kl. 11-16

Vi mangler lopper
Har du lopper du vil give til klubben, kan du kontakte …….:
Frode Mølgaard
eller mobil

tlf. 74454946
tlf. 50418097

……for at aftale evt. afhentning. Det er bedst hvis
du selv kan bringe!
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Bestyrelsen
Formand

Nordborg Roklub
Klubben er medlem af DFfR under DIF og
er stiftet den 26. April 1956

Frode Mølgaard
Rypevej 28 1.th, Langesø
6430 Nordborg
Tlf. 74454946
Email: frode-molgaard@danbonet.dk

Beliggenhed:
Hesnæsvej 2, Dyvig, 6430 Nordborg
Tlf. 74453800

Kasserer

Kontaktpersoner i udvalg:

Hans Rasmussen
Bækgade 12E
6430 Nordborg
Tlf. 74454854 mob. 21748854
Email: hajo.fra.als@mail.dk

Ungdomsudvalg
Hans Rasmussen tlf. 74454854
Materiel
Torben Jacobsen tlf. 74454510

Sekretær
Susanne Laustsen
Enghaven 9, Holm
6430 Nordborg
Tlf. 74453129
Email: susanne_laustsen@bbsyd.dk

Fest
Rodøgn
Kassereren + hjælpere

Rochef
Kirsten Meulengracht
Storegade 58
6430 Nordborg
Tlf. 74451878
Email: kemeu@webspeed.dk

Hus
Bestyrelsen
Instruktion

Ungdomsleder (fungerende)
Hans Rasmussen
Bækgade 12E
6430 Nordborg
Tlf. 74454854 mob. 21748854
Email: hajo.fra.als@mail.dk

Aktivitetsudvalg
Kirsten Meulengracht tlf. 74451878

Bestyrelsesmedlem
Vakant

”Æ GAF” er organ for Nordborg Roklub
Bladet udkommer efter behov
———– oplag 60 stk. ———–

Bestyrelsesmedlem
Vakant

Redaktør (ansvarshavende)
Frode Mølgaard, Rypevej 28 1. Th.
Tlf. 74454946
Email: frode-molgaard@danbonet.dk
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Generalforsamling i Nordborg Roklub
Onsdag d. 23. februar 2011.
Frode bød velkommen til forsamlingen, der talte 11 personer.
Første punkt: Valg af en dirigent. Torben blev foreslået og enstemmigt valgt.
Formandens beretning v/Frode Mølgaard:
Et nyt år et gået og vi nærmer os igen tiden for aktivitet i Nordborg Roklub
Kirsten Christensen (Kis) havde valgt ikke at genopstille til bestyrelsen ved generalforsamlingen sidste år. Hans Rasmussen, der var u-leder i sæson 2009
udenfor bestyrelsen, blev valgt ind i den nye bestyrelse som u-leder. Der er
plads til 7 personer i bestyrelsen ifølge lovene, men materielforvalteren sidder
stadigvæk udenfor så bestyrelsen altså består af 5 personer. En forening har
den bestyrelse den fortjener og vi har heller ikke fået nogle klager!
Den nye bestyrelse gik i gang med arbejdet og det første punkt var arrangering
af svømmeprøver til den kommende sæson. Der havde vi Hans der med en
kontakt til svømmeklubben fik åbnet op for nogle svømmetider med personer
fra svømmeklubben som livreddere.
Gegan sørgede for at vinterens sidste madaften d. 4. marts blev en succes.
Pga. snestorm blev madaften aflyst i februar.
Standerhejsningen den 10. april forløb gnidningsfrit. Der var strålende sol fra
morgenstunden og alle tog fat med udlægning af bro, lugning og afstikning af
græskanter og diverse rengøring inde og ude. Kl. 12 var vi færdige og kunne
nyde kaffe med nybagte boller med god samvittighed. Kl. 15 gik standeren til
top med et par ord fra formanden og så var der kaffebord.
Det er glædeligt at så mange møder op år efter år og giver et nap. Trenden fra
andre klubber er, at man går til roning og regner med at alt er klart når man nu
betaler sit kontingent. Vi kan stadigvæk betegne de fleste medlemmer som roere der ved, at det kræver en frivillig indsats for at komme på vandet.
Den 17. april afholdt vi vort efterhånden traditionelle loppemarked. Igen var alle
i sving med at indsamle lopper. På dagen mødte der mange op for at rydde
bådehallen og få lopperne stillet op. Cafeen i opholdsstuen blev et tilløbsstykke
i det kolde vejr. Nogle handlede med møbler og større ting udenfor og på terrassen blev der grillet pølser. Igen en god dag for det sociale sammenhold og
med en kontant indtjening nogenlunde som 2009. Som afslutning på dagen
blev der serveret landgangsbrød. De smage dejligt med en øl til!
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Belært af erfaring blev de usolgte lopper sorteret før de blev læsset på trailerne
(7 læs) og kørt på lossepladsen.
Instruktionen kom i gang i maj. Både for formiddags- og aftenroere. Den 29.
maj var klubben vært for en madpakketur. Turen gik farvandet rundt og dem
der var med havde en dejlig tur. Der var ikke så mange med, men mange naboklubber havde andre aktiviteter på samme dato.
Skt. Hans aften havde klubben indbudt til fælles grill. Vi skal kæmpe mod mange andre tilbud i lokalsamfundet, men der var da mødt nogle op. Der blev uddelt gaver til Hans Rasmussen og Tage Christiansen for hhv. 25 og 40 år som
uafbrudt medlem af klubben.
Den 26. juni var der endelig åbningsreception på Dyvigs nye badehotel. Jeg
var desværre forhindret. Klubben havde fået en fik indbydelse stilet til formanden, men Torben og Vera gjorde det godt som stedfortrædere. I kan genlæse
Torbens maleriske beretning i klubbladet fra august 2010.
Den 1. juli var der arrangeret o-roning. Vi havde indbudt Augustenborg Roklub
til at deltage. Det blev et fint arrangement i det gode vejr.
Ingen af klubbens medlemmer var på ferieture sidste år, men der var 2 både
med 6 personer på biksemadstur til Ballebro Færgekro den 14. juli. De fik en
udsøgt betjening. Den 19. juli havde Susanne arrangeret en ”dronningetur” til
Sønderborg for at møde kongeskibet. Hun var sammen med Charlotte og Michael fra Augustenborg og de mødte kongeskibet ved Sottrupskov.
Lørdag den 14. august drog Hans, Susanne og undertegnede på den traditionelle tur til kanindåb i Augustenborg Roklub. Jeg havde lige et mellemværende
med det våde element så jeg var forbi svømmehallen lørdag morgen for at aflægge svømmeprøve og havde således mit på det tørre da jeg mødte de andre
ved klubben da vi skulle pakke båd. Det er altid en fin tur med kystnær roning
enten langs Als siden eller langs lufthavnen. De er altid glade for besøg fra
Nordborg i Augustenborg Roklub så jeg kunne ønske at vi kunne få nogle flere
med. Når jeg kan klare det uden al for megen træning - så kan alle vel??
Hans arrangerede outriggertræf med Gråsten Roklub hos os i Dyvig. De var
dejlig at se hvordan de unge mennesker kunne hygge sig sammen. Hans var
på genvisit i Gråsten med vore ungdomsroere. Vejret var ikke det bedste, men
de fik dog roet. Desuden fik de prøvet nogle nye ”Fun” boats.
Efter 1 års pause arrangerede vi igen kanindåb i Nordborg Roklub. Vi havde
fået skrabet en god håndfuld kaniner sammen der blev døbt på behørig vis.
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Aftenfesten kunne lige hænge sammen, men vi bliver færre og færre. Det må vi
indrømme.
I de senere år er der blevet arrangeret sensommerture på skift mellem Augustenborg og Nordborg Roklubber. Turen i 2010 var arrangeret af Augustenborg
Roklub og gik til Slesvig Roklubs hytte i Mysunde med lånte både i Slesvig. Der
var 3 med her fra Nordborg.
Året gik på hæld og vi nærmede os standerstrygningen. Sidste rotur var den
28. oktober med efterfølgende sildespisning. Flot lavet og anrettet af Elin.
Standerstrygningen med brooptagning og opsætning af vinterværksted gik strygende som det plejer. Elvind kunne dog godt tænke sig et par tætte waders
inden han skal i vandet næste gang. Arbejdet blev afsluttet med solæg og en
lille dram.
Kl. 15 blev standeren strøget og der blev uddelt pokaler og flidspræmier. Herefter var der fælles kaffebord med kagemand pga. formandens fødselsdag.
I november kontaktede jeg SIB (Torben Golles) med henblik på at gøre et sidste forsøg med at få et ombygningsprojekt op at stå. Han besøgte os og vi havde en god snak og blev enige om at give dem frie hænder til at udfærdige en
projektmappe og tage slagsmålet med kommunen om bygningens udformning.
Vi har fået en foreløbig mappe med et spændende projekt som ligger til gennemsyn her i aften.
I begyndelsen af december havde vi julemiddag med efterfølgende pakkespil.

Lige før jul fik vi en trist meddelelse. Tage Christansen døde efter længere tids
kamp mod svær sygdom. Tage nåede at runde de 40 år som medlem af klubben. Han var der altid med en hjælpende hånd når der har var brug for det og
kunne altid byde ind med en løsning på et problem hvis han blev spurgt. Specielt i de sidste år med optagning og ilægning af de tunge brofag har kontakten
til Dyvig Bådelaug igennem Tage været en uvurderlig hjælp. Desuden har han
været en stor hjælp ved modtagelsen af nye senior formiddagsroere. – Han vi
blive savnet.
Vi er kommet til 2011 hvor første aktivitet var den traditionelle nytårskur. Føret
var ikke det bedste så vi aftale en lille gåtur op til Jollmands gård og tilbage
igen. De var med fare for liv og lemmer da der var skøjteis flere steder! Alle
nåede velbeholdne tilbage til klubben hvor der var gløgg og æbleskiver samt et
væld af søde sager som forskellige havde medbragt.
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En lille håndfuld medlemmer havde taget imod tilbuddet om en tur i skoven den
30. januar.
Der var madaften i klubben onsdag den 2. februar med Vera som kok.
I den forløbne vinter har der været god gang i konditionstræning i klubben. Der
har også været mulighed for at svømmetræne næsten hver torsdag. Der er
ikke mange der benytter sig af det svømmetilbud som klubben har arrangeret
så vi må tænke på om det fortsat skal arrangeres i klubregi.
Til slut vil jeg sige, at jeg nu går ind i mit 40. år som medlem af Nordborg Roklub. Jeg har stadigvæk 1 år tilbage af min valgperiode og er stadigvæk glad
for at komme i klubben. Det er dog blevet en del sværere at samle opbakning
til udvalg og aktiviteter. Jeg vil derfor opfordre til at yngre kræfter melder sig
under fanerne så der kunne komme nye til med nye ideer.
beretningen blev godkendt.
Aflæggelse af regnskabet v/kasseren Elin K. Petersen, regnskabet blev godkendt, bemærkninger: Flot regnskab. (regnskab kan udleveres…..red.)
Indkomne forslag fra bestyrelsen kunne ikke behandles da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig.
Kontingentsatser for 2011. Vi diskuterede kontingentsatserne for den kommende sæson og enedes om, at kontingentet skulle følge prisindekset og være
deleligt med 4. Samtidig blev satserne tilpasset klublovenes § 8.
Valg til bestyrelsen:
Kasseren:
Rochef :
Sekretær:
U-eder:
Husforvalter:
Best.medlem:

Elin ønskede ikke genvalg. Her blev Hans Rasmussen som
ny kasserer, uden modkandidater
Kirsten Meulengracht (genvalg)
Susanne Laustsen (genvalg)
Vakant (ingen kandidater—var tidligere Hans Rasmussen)
Vakant (har ikke været besat)
Vakant (har ikke været besat

Valg af 2 suppleanter:
Valg af 2 revisorer:

Tove (1. suppleant), vakant
Elin og Torben

Eventuelt: På grund af, at vi ikke var nok stemmeberettigede, bliver der indkaldt
til en ekstra ordinær generalforsamling lørdag, d. 9. april, efter standerhejsning,
idet der er nogle få punkter i lovene som vi skal have set på, inden sæsonen
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begynder.
Herefter var der kaffe og boller med pålæg og formanden takkede Elin for hendes mange år som kasserer i Nordborg roklub.
Referent: Susanne

Ekstraordinær generalforsamling
Da der ikke kunne vælges fuld bestyrelse og der ikke kunne stemmes om
forslag til lovændringer, indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse

lørdag d. 9. april kl. 15:30 i klubhuset i Dyvig
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Genfremsættelse af forslag til lovændringer som udsendt til ordinær generalforsamling. Se tidligere fremsendte.
Suppleringsvalg til bestyrelsen. (1-3) personer samt 1 suppleant.
Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse af medlemmernes indstilling
til det nye byggetiltag.
Eventuelt (herunder supplering af udvalg)

Ved en taktisk omrokering i den tidligere bestyrelse lykkedes det at få
valgt en ny kasserer (Hans Rasmussen) på den ordinære generalforsamling. Vi får derfor brugt for mindst et nyvalg til bestyrelsen for at følge
klubbens love.
Bestyrelsen

Madaften, d. 2. februar 2011.
Det var Vera der havde tilbudt at lave mad til vores første madaften i 2011.
Vi var ikke så mange, måske var det det kolde vintervejr der fik folk til at blive
hjemme i varmen, men dem der deltog fik et par hyggelige timer sammen.
Vera havde kokkereret en mørbradgryde med ris til og det smagte dejligt.
Susanne
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Vintertræf 2011 i Dragør for ungdomsroere 4. til 6. febr.
Fakta:
Den 4. – 6. februar var Rasmus, Niklas, Jonas og undertegnede på vintertræf i
Dragør.
Dragør Roklub var vært for ungdomsvintertræf for roere mellem 9 og 18 år.
Temaet var 'de olympiske lege', og udover en masse sport og aktiviteter, var
der også oplæg fra OL-guldvinderen Mads Kruse-Andersen samt masse af
hygge roerne imellem.
Cirka 115 unge roere og ledere var samlet på Dragør skole, hvor DFfR holdt
vintertræf, med stor opbakning fra deres klubmedlemmer og byens mange forretninger.
Fredag:
Vi hentede Rasmus kl. 13 og drønede ud til banegården i Sønderborg, hvor
toget ventede på os. Vi havde en særdeles hyggelig tur i toget, vi nød at se
landskabet suse forbi med MUSIK i ørerne. Madpakken og snack gulerødder
og agurker blev skyllet ned med sodavand undervejs.
Velankommet til Nørreport station havde undertegnede planlagt en lille omvej,
da vi nu havde tiden til det. Den bus vi skulle køre med havde stoppested her,
MEN i stedet for gik vi ned og tog Metroen ind til Lufthavnen, og det med Rasmus og Niklas som chauffør, det var bare sjovt.
Ved lufthavnsterminalen steg vi om til et S-tog til Tårnby, hvor bussen så tog os
med videre til Dragør.
Velankommet til skolen fandt vi vores sovelokaler og gjorde dem klar, hvorefter
der var kage og saftevand til alle.
Herefter blev folk delt i hold og de skulle så lave slagsang og kampråb og finde
ud af hvad deres atleter skulle stille op i næste dag.
Lørdag:
Efter morgenmaden begyndte aktiviteterne, der var slideroning, boksning, høvdingeboldt, slalomkørsel på trehjulet cykel og stafet, der var nok at se til.
Inden frokost kom OL-guldvinder i letvægtsfirer fra OL i Beijing, 33-årige Mads
Kruse-Andersen, holdt oplæg om sine mange store oplevelser i rosporten, hvor
han først blev juniorverdensmester, senere dobbelt verdensmester og senest
nåede han sin drømmemål efter 15 års kamp: Titlen som olympisk mester sammen med Guldfireren. Mads har selv været på mange lejre og træf da han var
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ung, og det betød meget for hans videre karriere inden for rosporten.
Efter frokost fortsatte aktiviteterne bla. et lille byløb i en MEGET autentisk by
med mange gamle huse. Sidst på eftermiddagen var det badetid, så folk var
klar til aftensmanden. Aftensmaden blev indtaget på totalt blandede pladser, så
man ikke sad ved nogle man kendte.
Herefter var der tid til den STORE film aften eller snarere nat for nogle, da jeg
overtog brandvagten kl. 5 om morgenen var der nogle der stadig ikke sov, - vi
fra Nordborg var dog gået i seng ved 23 tiden.
Søndag:
Efter morgenmaden ryddede vi op i klasseværelserne og på gangene.
Efter en lille frokost begyndte den store hjemrejsedag. Vi var heldige da vi gik
ud til bussen, den ankom lige da vi nåede stoppestedet, det var dog afgangen
før, så vi kom med i god tid.
Vi ventede ca. 20 min før vores tog kom, men så gik turen også hjemad igen,
hvor vi veludhvilede ankom til Sønderborg sidst på eftermiddagen.
Vi var hjemme i Nordborg ved 18 tiden efter em MEGET oplevelsesrig weekend.
Ingen havde kørt Metro før, en havde ikke været i København før.
Hans.

Balance!

Der lyttes intens?
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I forreste række

Arbejdsdag i Nordborg Roklub
Lørdag, d. 19. marts, kl. 9.30.
Opgaver udenfor:
Fældning af et stort træ.
Fældning af udgåede buske
Nedskæring af brombærkrat
Oprydning omkring klubben
Opgaver indenfor:
Nedtagning af radiatorer og opsætning af nye radiatorer
Depotrummet ryddes op
Værkstedet!
Medbring en trailer hvis du har sådan en!
Efter endt arbejde kvitterer klubben med et stk. brød.
OBS. Vi har brug for din hjælp. Når vi er flere til at
”trække”, så går det hurtigere så sæt kryds i kalenderen
og kom i klubben og giv en ”hånd” med.
Bestyrelsen
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Roergometrene i vores ”motionscenter”.
Det kan også være sjovt at ro ergometerroning!
Der er nu kommet hukommelseskort i begge maskiner, så man nu har mulighed for at lave et program tilpasset en selv eller som også kan bruges af alle.
Det kunne være intervaltræning, eller et bestemt tempo på en bestemt længde
eller tid.
Der er i begge ergometre lavet en tilpasset brugerliste, som ligger lige neden
under standardlisten.
Sådan finder i dem:
Vælg Hovedmenu
Vælg workout
Vælg brugerliste
100 meter
200 meter
500 meter
V100m 13 (hastighed øges med 10 sek. for hver 100 me
ter)
1000 meter
Tryk fortsæt når i har valgt program.
Prøv at følge med pacebåden i V100m 13, det er en test hvor du kan se hvor
længe kan blive ved med at øge tempoet, men husk pas på jer selv og stop i
tide, den trækker tænder ud!
Der er også koblet en gammel computer til begge maskiner, så man kan ro om
kap med personen på det andet ergometer!
Sådan starter i kaproningen:
Tænd for strømmen på stikkontakten, derefter tændes computeren på knappen
i den nederste 1/3.
Computeren starter derefter op og på et tidspunkt spørger den om windows,
her skal du vælge RESOLVE LATER.
Når roprogrammet er startet op skal i svare next 4 gange.
USB kablerne skulle være i og ergometrene skulle være numereret af programmet selv.
Vælg en banelængde i syntes om og i skulle være klar, held og lykke med kaproningen.
Hans.
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Rospinning er også en mulighed, så sætter musikken kadencen!
Prøv at Google Rospinning! Så kan i finde DFfR’s kursusmateriale, hvor der i
den sidste del er forskellige playlister og eksempler på musik til rospinning, kopi af den sidste del ligger i klubben.
Måske får vi en til at lave en eller flere cd’ere til os, ellers kan man lave listen til
sin egen MP3 afspiller.
Måske kunne vi på sigt få en eller 2 personer på kurset så vi er klar når vi engang har flere roergometre.
Hans

Standerhejsning 2011
Dagene bliver længere og længere, solen begynder at få magt så det er
ganske vist: En ny rosæson står for døren!
Lørdag den 9. april, 2011
er det så vidt og vi skal have klargjort klubben til den kommende sæson.
Vi starter ud kl. 9:30 med udlægning af bro, nedtagning af vinterværksted
og hovedrengøring af klubhuset. Når dette er tilendebragt (omkring frokosttid) giver klubben en lille skænk til at varme sig på.
Kl. 15:00 holder vi standerhejsning med et par bevingede ord fra formanden og ophivning af klubstanderen. Herefter er klubben vært for kaffe/te
med hjemmebag og småkager. Øl og vand kan købes. (Husk at vi holder
ekstraordinær generalforsamling kl. ca. 15:30)
Kl. 19:00 lægges der op til en standerhejsningsfest på sammenskudsbasis. Konceptet har været brugt med succes flere gange. Der vil blive opsat en liste på opslagstavlen. Så kan man skrive sig på med den ret eller
ting man er god til!
Egne drikkevarer må medbringes, men klubbens øl, vand, vin og spiritus
sælges denne dag til noget nær discountpriser.
NB! Hvis du ikke kan lave mad eller sørge for andre ting kan du også melde dig til opvasken!
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Svømmeprøver 2011
Vil du ro langtur eller ro outrigger i den kommende sæson, skal du aflægge
svømmeprøve (hvis du vil have dit på det tørre).
Svømmeprøverne kan aflægges på torsdage den 17., 24. og 31. marts kl.
17:45 til 18:30
Frode

Hjælpere søges
Vi nærmer os tiden for nye aktiviteter i roklubben og for roklubben.
Til standerhejsningen ville det være dejlig med en kage eller to til kaffen. Kagebagere kan melde sig til Susanne eller Frode, tlf. hhv. 74453129 og 74454946,
eller brug email.
Til loppemarkedet er der brug for indsamlere (bil og trailer) til de større ting. Pa
dagen er der brug for hjælpere til opstilling og salg.
Til cafeen til loppemarkedet mangler vi nogle der melder sig til at lave en lagkage (evt. anden kage eller boller). Desuden personer til at stå for salget i cafeen.
Til PR-fremstødet ved Kvickly den 30. april mangler vi medlemmer til at læsse
både på trailer, køre til Kvickly og stille op. Desuden medlemmer til selve PRfremstødet (I klubdragter).
Der vil blive opsat tilmeldingslister i klubhuset.
Frode

Sønderjydsk Kaproning i Haderslev lørdag den 18. juni, 2011
Som aftalt på det sønderjyske fællesmøde i februar, afholdes der igen kaproning i Haderslev. Der blev indvalgt 2 nye personer fra Haderslev i kaproningsudvalget som vil prøve at få kaproningen op at stå i samarbejde med de afgående udvalgsmedlemmer.
Klubben betaler stævnegebyr og tilskud til transport for dem der ønsker at deltage. Der er også brugt for hjælpere til stævnet.
Frode
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Loppemarked 2011
Det er småt med lopper på nuværende tidspunkt. Har du
lopper du vil give til klubben eller kender nu nogen der
skal have ryddet lidt ud i gemmerne indenfor den næste
måned så tænk på klubben.
I skrivende stund har vi desværre ingen aftale på plads
om afhentning og opbevaring af større ting (møbler, hvidevarer og lignende). Mindre ting kan stilles i en af klubhusets baderum (så længe der er plads).
Større ting kan leveres til klubben fredag den 15. april
eller lørdag den 16. april inden kl. 10.

PR fremstød ved Kvickly lørdag den 30. april
Da klubben mangler ny tilgang af aktive medlemmer vil vi forsøge os med et
større fremstød i forbindelse med forårsmarkedet i Nordborg.
Vi er blevet lovet mulighed for at stille op ved Kvickly med en sculler og en toårers inrigger.
Desuden vil vi medbringe en pavillon hvori vi kan opstille vore 2 bedste roergometre. Det er så meningen at interesserede kan prøve at ro 500 på tid. Der vil
være præmier til bedste tider.
Vi får optrykt vore hvervefoldere til uddeling på dagen. Desuden laver vi nogle
visitkort (lommeformat) der i kort form fortæller om klubben.
Der vil blive brug for mange medlemmer i klubdragter denne dag. Meld dig til
en fra bestyrelsen hvis du vil hjælpe.
Frode
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Langtur til Flensborg Roklubs hytte i Gammelgab
Augustenborg Roklub er i gang med at arrangere en klubtur til hytten i Gammelgab med start Kr. Himmelfartsdag den 2. juni og hjemtur lørdag den 4. juni.
De vil gerne invitere os med på turen så har du mod på det så reserver kristihimmelfartsferien til det.
De skriver i indbydelsen fra Augustenborg
Roklub at hytten ligger ved Kragesand.
Det er jeg nu ikke helt sikker på. Jeg mener
den ligger i en lille skov ved Gammelgab,
…. altså der hvor jeg har sat en lille ring?
Men, der kommer nærmere info. senere.
Jeg har opmålt turens længde til at være ca. 36 km. - Altså til min destination.
Frode
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Landsmotionsstævne i Skive 17. til 19. juni, 2011
Skive Roklub inviterer til stort motionsstævne i ovennævnte weekend.
Tidligere stævner har været afholdt i Ry,
Vejle, Skanderborg og Risskov.
Tidligere har klubben kunnet mønstre en
del deltagere så det kunne være sjovt
hvis vi kunne samle nogle medlemmer til
at deltage.
Klubben betaler stævnegebyret og yder
tilskud til transporten.
Skive Roklub beder om, at dem der kan,
selv medbringer både til stævnet. Antallet
af medbragte ”rosæder” vil blive modregnet i stævnegebyret.
Seneste tilmelding en midt i maj måned.

Frode
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Opslagstavlen
Efterlysning!

Klubben efterlyser medlemmer der
vil bage kager til standerhejsningen og cafeen ved loppemarkedet.
Henvendelse: Susanne, Frode
eller noter på listen på opslagstavlen i klubhuset.

Husk at der er ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med
standerhejsningen den 9. april.
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Blot et ekstra billede fra ungdomsroernes til vintertræf!
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Aktivitetskalender
Marts
Torsdag d. 17.

Svømmerpøve kl. 17:45 til 18:30 i svømmehallen

Lørdag d. 19.

Arbejdsdag i klubben. Start kl. 09:30

Torsdag d. 24.

Svømmerpøve kl. 17:45 til 18:30 i svømmehallen

Torsdag d. 31.

Svømmerpøve kl. 17:45 til 18:30 i svømmehallen

April
Lørdag d. 9.

Standerhejsning. Start kl. 09:30

Lørdag d. 16.

Loppemarked kl. 11-16

Lørdag d. 30.

PR fremstød ved Kvickly i Nordborg (markedsdag)

Maj
Start på instruktion
Juni
Torsdag d. 2.

Langtur til Gammelgab med Augustenborg Roklub

Fredag d. 17.

Motionsstævne i Skive (17. til 19. juni)

Lørdag d. 18

Sønderjydsk Kaproning i Haderslev

Juli
Ferielangtur???
August
Lørdag d. 13.

Kanindåb i Augustenborg Roklub

Lørdag d. 20.

Kanindåb i Nordborg Roklub
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Indholdsfortegnelse:
Side 3
Side 7
Side 7
Side 8
Side 10
Side 10
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 16
Side 17
Side 18
Side 19
Side 20

Referat fra ordinær generalforsamling
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Maddag den 2. februar
Referat fra vintertræf i Dragør 4. til 6. februar, 2011
Flere billeder fra vintertræf
Indkaldelse til arbejdsdag den 19. marts, 2011
Nye opsætninger på roergometre (programmer + PC)
Rospinningen - en mulighed?
Standerhejsning 2011
Svømmeprøver til den kommende sæson
Hjælpere søges
Sønderjydsk Kaproning 2011
Loppemarked 2011
PR fremstød ved Kvickly den 30. april
Langtur til Gammelgab sammen med Augustenborg Roklub
Landsmotionsstævne i Skive 17. til 19. juni, 2011
Opslagstavlen
Aktivitetskalender
Læs i dette nr.
Bagsiden

Adresseændring kan ske på nedenstående blanket og sendes til klubben
mrk. kasserer
NAVN
ADRESSE
POSTNR.

BY

Evt. emailadresse
BESKED
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Bagsiden

Et par billeder af den opmærksomt lyttende lille
gruppe fra Nordborg til vintertræffet i Dragør!

Besøg klubbens hjemmeside på: nordborg-roklub.dk

RETURADRESSE: NORDBORG ROKLUB, POSTBOKS 7, 6430 NORDBORG

Navn og adresse

B
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