
 

 

 
 

NNYYHHEEDDSSBBRREEVV  NNRR..  3344  ––  ookkttoobbeerr  kkvvaarrttaall  22001166  
Velkommen til nye medlemmer. Det fine sensommer/efterårsvejr har gjort at en del nye har 

lagt vejen forbi roklubben, og efterfølgende har valgt at melde sig ind. Det er vi glade for, og 

håber at medlemskabet bliver til glæde for alle. Der er lige ca. 1½ måned tilbage af sæsonen 

på vandet, hvor det forhåbentlig bliver til nogle flere roture. HUSK fra 1. oktober mødes vi til 

aftenroning kl. 17:30. 

  

DDEEJJLLIIGG  DDAAGG  PPÅÅ  VVAANNDD  OOGG  LLAANNDD,,  DDAA  VVII  FFEEJJRREEDDEE  111111  ÅÅRRSS  FFØØDDSSEELLSSDDAAGG    
Der var pæn opbakning til fødselsdagsfesten, og alle hyggede sig på vandet. Senere havde 

Eigil grillet svinekamme og dertil var indkøbt salater og kartofler. Det hele blev afsluttet 

med kaffe og kage. En stor TAK til festudvalget og Claus Lohse for at sørge for lån af spej-

dernes kanoer. 

 

OOPPFFØØLLGGNNIINNGG  FFRRAA  GGEENNEERRAALLFFOORRSSAAMMLLIINNGGEENN  
Bestyrelsen har bestilt en ny ponton hos Lars Norit. Forhåbentlig kan vi nå at få lidt glæde af 

den i år – ellers har vi noget at glæde os til i sæson 2017. 

  

Bestyrelsen arbejder fortsat på at skaffe penge til at købe 4 styk 

Edon-både (vi har givet os selv op til et år til at skaffe så stor en an-

del af ekstern finansiering som muligt). Vi forventer, at den første 

båd er i hus inden standerstrygning. Forhåbentlig kan vi fejre Nor-

dea-fondens støtte (19.250 kr.) denne dag. Vi arbejder stadig med at 

skaffe små og store sponsorater fra medlemmer, familie, firmaer mv.  

 

UUNNGGDDOOMMSSRROONNIINNGG//””VVIINNTTEERRTTRRÆÆNNIINNGG””  MMVV..  ––  GGÆÆLLDDEERR  FFRRAA  UUGGEE  4433  22001166  
Jette Lohse sender tider ud for ungdomstræningen, men fra uge 43 ser det således ud: tirs-

dage kl. 16:30 – 17:00 – styrketræning, kl. 17:00 – 18:00 – Styrmandens rettigheder og 

pligter v/ Svend Rykær (andre er også meget velkomne), kl. 18:00 – 19:00 – rospinning på 

ergometre v/ Lynge (primært for voksne). 

Fredage: kl. 15:30 – 16:30 – indendørs træning, kl. 17:00 – 18:00 svømning.   

 

”Danmarks stærkeste klasse”/Robattle – elever fra Sakskøbing Skole starter træningen i 

roklubben den 17-11-2016 kl. 13:00 – 14:50 og fortsætter på samme tid de følgende tors-

dage. Svend Rykær er igen kontaktperson/træner. 

 

KKLLUUBBAAFFTTEENNEERR    
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.30 – er grillen klar for sidste gang i denne sæson. Du med-

bringer det kød, som du gerne vil spise samt tilbehør. Medbring også gerne drikkevarer. 

HUSK at aftenroning starter kl. 17:30.  

 

Tirsdag den 8. november kl. 19.00 – Søren Sandfeld har lovet at fortælle om sit spændende 

liv, og hvad der fylder meget lige nu. Så ”bliv klogere” på Søren. Vi holder en kaffepause 

undervejs. 

 

Tirsdag den 13. december kl. 18.00 – så nærmer julen sig - der serveres risengrød. Senere 

rafler vi om pakker og hygger med knas. Vi afslutter aftenen med gløgg. Der kommer en 

indbydelse ud, når vi er tættere på datoen.  

 

BBEENNTTEE  IINNDDBBYYDDEERR  TTIILL  ÅÅRREETTSS  SSIIDDSSTTEE  LLAANNGGTTUURR  TTIILL  BBAANNDDHHOOLLMM::  SSØØNNDDAAGG  

DDEENN  66..  NNOOVVEEMMBBEERR..  



    

HHOOLLDD  ØØJJEE  MMEEDD  OOPPSSLLAAGGSSTTAAVVLLEENN,,  HHVVOORR  DDEERR  VVIILL  VVÆÆRREE  MMEERREE  IINNFFOO!!  
  

EENN  AARRBBEEJJDDSSDDAAGG  DD..  88..  OOGG  99..  OOKKTTOOBBEERR  EERR  UUNNDDEERR  PPLLAANNLLÆÆGGNNIINNGG  ((ssee  ooppssllaagg))  
Vi har en masse opgaver, der ligger og ”venter” – håber at det kan lykkes at få planlagt en 

arbejdsdag, og at rigtig mange vil give en hjælpende hånd til: 

- Maling af klubhus 

- Lægning af plastfliser (hvis kommunen har fjernet de tunge fliser foran portene) 

- Evt. slibning af båd og årer/lakering 

- Mv. 

  

KKOORRTTTTUURRSSSSTTYYRRMMAANNDDSSKKUURRSSUUSS  --  SSTTAARRTTEERR  2255..  OOKKTTOOBBEERR  KKLL..  1177::0000  ––  1188::0000  
Kom og lær om styrmandens rettigheder og pligter, farvandsafmærkninger, materiellet, 

knob og meget mere. Svend Rykær vil hver tirsdag 17:00 – 18:00 give en lektion – ALLE er 

meget velkomne. – DER KOMMER OPSLAG I KLUBBEN. 

  

SSVVØØMMNNIINNGG  SSTTAARRTTEERR  FFRREEDDAAGG  DDEENN  2288..  OOKKTTOOBBEERR  KKLL..  1177::0000  ––  1188::0000  
Og fortsætter om fredagen forhåbentlig indtil påske 2017. Der skal indsendes ansøgning om 

svømmetimer i 2017 – senest den 15-11-2016.   

  

SSTTAANNDDEERRSSTTRRYYGGNNIINNGG  ––  SSØØNNDDAAGG  DDEENN  1133..  NNOOVVEEMMBBEERR  KKLL..  1144::0000  
Vi stryger standeren for sæsonen på vandet. Hvis du har lyst til en sidste 

rotur, så lav en aftale med nogle andre og planlæg, så I er retur til kl. 

14:00. Når standeren eller de sørgelige rester er taget ned, er der kaffe og 

kage (der efterlyses bidrag til kagebordet) i klublokalet. Vi skal også have 

uddelt pokaler, måske sølv/guldårer og ”GRISEN”.   

 

KKOONNTTIINNGGEENNTT  SSAATTSSEERR  PPRR..  0011--0044--1166  ––  ffrriisstt  ffoorr  ookkttoobbeerr  kkvvaarrttaall  eerr  dd..  3311--1100--1166    
- Medlemmer under 18 år.  165,00 kr./kvartal 

- Voksne:  330,00 kr./kvartal 

- Pensionister (over 65 år):  300,00 kr./kvartal 

- Par (gælder 2 voksne på samme adresse):  600,00 kr./kvartal 

- Pensionistpar (2 pensionister (over 65 år) på samme adresse):  540,00 kr./kvartal   

- Familie (gælder 2 voksne og børn u. 18 år på samme adresse):  675,00 kr./kvartal 

- Passivt medlemskab:  125,00 kr./år (betales 1. maj)  
Kontingent betales kvartalsvis til Nordea – Reg.nr. 0712 Kontonummer 07 27 16 46 42. Beta-

les via Netbank eller bankoverførsel. Hvis du har spørgsmål, så kontakt kasserer Merethe A. Hansen. 

OBS: er du fyldt 18 år, men studerende på SU eller lignende, har du mulighed for at sende en ansøg-

ning til bestyrelsen om at få nedsat dit kontingent til satsen for juniorer (under 18 år).  
 

HHOOLLDD  ØØJJEE  MMEEDD  VVAAGGTTPPLLAANNEENN  
HHUUSSKK  aatt  ttjjeekkkkee  oomm  dduu  hhaarr  ””vvaaggtt””  ppåå  ttiirrssddaagg  eelllleerr  ttoorrssddaagg..  VVaaggtteerrnnee  eerr  bbeehhjjæællppeelliiggee  mmeedd  aatt  

ffåå  ssaatt  hhoolldd,,  ssåå  fflleesstt  mmuulliiggtt  kkoommmmeerr  ppåå  vvaannddeett  ii  ddeerreess  øønnsskkeeddee  bbååddttyyppee..  HHUUSSKK  aatt  mmøøddee  oopp,,  

nnåårr  dduu  hhaarr  vvaaggtt..  HHvviiss  dduu  bblliivveerr  ffoorrhhiinnddrreett  ii  aatt  mmøøddee,,  kkaann  dduu  bbyyttttee  mmeedd  eenn  aannddeenn..  

  

OOBBSS  ––  OOBBSS  ––  MMEEDDLLEEMMSSGGOODDEE  ––  lleejjee  aaff  kklluubbllookkaalleett  
Som aktivt seniormedlem kan du leje klublokalet for 500 kr. + depositum på 500 kr., som tilbage-

betales, hvis alt er OK. Der fratrækkes evt. pris for ødelagte ting/manglende rengøring. Betingelse: 

medlem af klubben min. 1 år eller have betalt for 1 års medlemskab. Du kan kun leje lokalet, hvis det 

er din egen fest/dit eget arrangement, og du skal selv være til stede under afviklingen. KONTAKTPER-

SON Kirsten Sandfeld – mobil 22 92 92 93. 
 

HHUUSSKK  dduu  hhaarr  mmuulliigghheedd  ffoorr  aatt  lleejjee  eett  ssmmåårruummsssskkaabbee  
Det koster 200 kr. heraf får du 100 kr. retur, når du afleverer nøglen igen ved udmeldelse/fraflytning 

eller lignende. Søren Sandfeld (telefon 23 38 30 11) er ansvarlig for nøgler/udlejning. 

 

HHUUSSKK  vvoorreess  hhjjeemmmmeessiiddee:: http://www.saxkjoebing-roklub.dk – Vores redaktør efterly-

ser indlæg, billeder mv. Det er fint, at lægge billeder op på vores Facebook-gruppe, men husk også at 

sende til Palle Tørnqvist. I kan også bruge siden til ros og ris samt gode ideer. 
  

HHaarr  dduu  eenn  ee--mmaaiill--aaddrreessssee??    Svend: svend.ry14@gmail.com eller Ulla: ulla@bp-u.dk. 

http://www.saxkjoebing-roklub.dk/
mailto:svend.ry14@gmail.com
mailto:ulla@bp-u.dk

