
 

 

 
 

NNYYHHEEDDSSBBRREEVV  NNRR..  3355  ––  jjaannuuaarr  kkvvaarrttaall  22001177  
Godt nytår til alle medlemmer, vi håber at alle er kommet godt ind i 2017, og at alle vil bru-

ge roklubbens tilbud. Stærkt opfordret af Anna Karina Gravad fra Dansk Forening for Ro-

sport vil vi forsøge at få nye medlemmer ved at starte 3 nye rospinningshold i uge 3. Læs 

mere om det.  

KKEENNDDEERR  DDUU  NNOOGGEENN,,  SSOOMM  HHAARR  EETT  NNYYTTÅÅRRSSFFOORRSSÆÆTT  OOMM  AATT  TTRRÆÆNNEE,,  SSÅÅ  FFOORR--

TTÆÆLL  OOMM  VVOORREESS  RROOSSPPIINNNNIINNGGSSKKAAMMPPAAGGNNEE,,  DDEERR  SSTTAARRTTEERR  II  UUGGEE  33  
Vi har haft besøg af Anna Karina Gravad fra Dansk Forening for Rosport, der kørte to rospin-

ningshold til høj musik. En efterfølgende snak med deltagerne mundede ud i en beslutning 

om, at forsøge at starte 3 nye rospinningshold. Svend Jørgensen med Morten Borg Jensen 

som support starter hold mandage kl. 17:00 – 18:00 og onsdage kl. 17:30 – 18:30 – første 

gang hhv. 16. og 18. januar. Svend Rykær med Ulla Petersen som support tilbyder 60+’ere 

at prøve rospinning torsdage kl. 10:00 – 11:00 – første gang 19. januar. Der kommer annon-

ce i Saxkjøbing Avis i uge 2, og vi håber at kunne byde en masse nye medlemmer velkom-

men. Tilmelding skal ske til Jette Lohse, mobil: 28 10 14 79 eller pr. e-post: jbloh@msn.com. 

 

Vores egne/nuværende rospinningshold/træninger fortsætter naturligvis. Så mød op!  

  

KKLLUUBBAAFFTTEENNEERR  
Klubaften den 10. januar 2017 kl. 19:00 – Svend fortæller om sine spændende 

arbejdspladser bl.a. i Grønland og om sit liv i øvrigt. 

  

Klubaften den 14. februar kl. 19:00 – Fællesspisning med flæskestegssandwich 

– alle bidrager til fremstillingen. Pris 25 kr. Endelig indbydelse udsendes senere. 

 

Generalforsamling tirsdag den 14. marts kl. 19:00. Dagsorden mv. udsendes 

tættere på datoen. 

 

SSTTAANNDDEERRHHEEJJSSNNIINNGG  

Vi hejser standeren for den nye rosæson søndag den 26. marts kl. 14:00. 

  

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

DDEETT  BBLLEEVV  EENN  MMEEGGEETT  VVEELLLLYYKKKKEETT  AARRBBEEJJDDSSDDAAGG    
11 friske klubmedlemmer var mødt op i arbejdstøjet, maling 

var indkøbt og lift, stiger mm. lånt, og så var det jo ”bare” at 

gå i gang. Alle ydede en formidabel indsats, og der manglede 

kun ganske lidt, da arbejdsholdet sluttede om lørdagen. Det 

resterende blev klaret om søndagen inklusiv vinduespudsning. 

STOR TAK TIL ALLE. FLOT – FLOT RESULTAT – HUSET SKIN-

NER. 

  

SSVVØØMMNNIINNGG  FFOORRTTSSÆÆTTTTEERR  OOMM  FFRREEDDAAGGEENN  KKLL..  1177::0000  ––  1188::0000  
Vi har sammen med de andre vandklubber fået bevilliget svømmehalstimer i 2017. Der er 

ikke svømning i uge 7 – d. 17. februar og langfredag d. 14. april, men vi mødes sidste gang i 

foråret fredag d. 21. april. Brug svømmeaftenerne til at få trænet din svømning, og få forny-

et din svømmeprøve.  

 

Benyttelse af klubbens robåde kræver, at du kan svømme min. 300 meter, og min. 600 me-

ter for kajakkerne. Der kommer besked ud om ”prøveaftener”.    
  

mailto:jbloh@msn.com


SSTTAANNDDEERRSSTTRRYYGGNNIINNGG  ––  SSØØNNDDAAGG  DDEENN  1133..  NNOOVVEEMMBBEERR    
Vi tog standeren ned på en kold, kold dag. Der var heldigvis dejligt varmt i klublokalet til det 

traditionsrige kaffe- og kagebord. Vi fik uddelt følgende: KM-pokal: Leif Bilslev-Jensen for 

2.074 km ud af i alt ca. 10.000 km (imponerende). KM-ungdom: Rasmus Nymand Petersen – 

126 km (under 25 år). Jensen-Pokalen: Kim Juul. Langturspokal: Bente og Svend Rykær for 

155 km uden for dagligt rofarvand. Figther-pokal: Svend Jørgensen. Kammeratskabspokal: 

Kirsten Sandfeld. Claus P havde fodret ”GRISEN” godt (ca. 2000 kr.) – og ønsker at pengene 

skal bruges til indkøb af en Webergrill til vores klubaftener. Det næste år er det Svend Ry-

kær, der skal rasle penge ind. Svend havde været lidt glemsom. Statistik, også for jeres ak-

tiviteter i motionsrummet, er tilgængeligt på hjemmesiden. TILLYKKE til alle. 

 

ÅÅRREETTSS  JJUULLEEOOPPTTOOGG  
EEiiggiill  vvaarr  iinniittiiaattiivvttaaggeerr  ttiill  vvooggnneenn  ttiill  åårreettss  jjuulleeooppttoogg..  GGiiggbbååddeenn  AAxxeell  bblleevv  vveedd  ssttoorr  ssnniillddee  ffrraa  

EEiiggiillss  ssiiddee  ffoorrvvaannddlleett  ttiill  eett  vviikkiinnggeesskkiibb  mmeedd  fflloottttee  sskkjjoollddee,,  mmaasstt  oogg  ddrraaggeehhoovveedd..  SSkkiibbeett  vvaarr  

llaaddeett  mmeedd  jjuulleennss  uuddvviikklliinngg  ggeennnneemm  mmeerree  eenndd  22000000  åårr  ffrraa  ddeenn  hheeddeennsskkee  jjuull,,  rreepprrææsseenntteerreett  aaff  

vviikkiinngg  SSøørreenn,,  oovveerr  ddeenn  kkrriissttnnee  jjuull,,  rreepprrææsseenntteerreett  aaff  JJoommffrruu  MMaarriiaa  ((UUllllaa))  oogg  JJuusseessbbaarrnneett  ttiill  

ddeenn  mmooddeerrnnee  jjuull,,  rreepprrææsseenntteerreett  aaff  jjuulleemmaanndd  EEiiggiill  mmeedd  ggaavveerr..  DDeett  bblleevv  eett  rriiggttiiggtt  fflloott  rreessuullttaatt,,  

ssoomm  ddoommmmeerrnnee  ddeessvvæærrrree  iikkkkee  hhoonnoorreerreeddee  ssoomm  ffoorrttjjeenntt..  TTAAKK  ffoorr  iiddee  oogg  hhjjæællpp  ttiill  uuddfføørreellsseenn..  

        

SSTTAATTUUSS  FFOORR  IINNDDKKØØBB  AAFF  EEDDOONN--BBÅÅDDEE  OOGG  MMUULLIIGGHHEEDD  FFOORR  AATT  SSTTØØTTTTEE  
Med pengene fra Nordea-Fonden (19.250), Lol-

landsfonden (4.000), Folkeoplysningsudvalget i 

Guldborgsund Kommune (20.000) og nogle pen-

ge fra ”egen kasse” (vaffelsalg mv. Sankt Hans 

aften, overskud 111 års fødselsdag mm.) i hus – 

har vi nu købt 3 Edon-både. Vi ønsker stadig at 

købe den 4. båd og vil også meget gerne have 

restfinansieringen i hus, derfor sælger vi små og 

store klistermærker til hhv. 20,- og 100,- kr. 

Herudover er større eller mindre sponsorater 

MEGET VELKOMNE.  

Kontakt kasserer Merethe Hansen for yderligere oplysninger.   

 

KKOONNTTIINNGGEENNTT  SSAATTSSEERR  PPRR..  0011--0044--1166  ––  ffrriisstt  ffoorr  jjaannuuaarr  kkvvaarrttaall  eerr  dd..  3311--0011--1177    
- 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).  
 

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

