NYHEDSBREV NR. 52 – oktober kvartal 2021
Så er vi klar med et NYHEDSBREV for Saxkjøbing Roklub. Det har været en næsten normal
ro-sommer, men vi har desværre alligevel oplevet at nogen af vores medlemmer ikke helt
har fundet ud af, at alt næsten er som før Corona. Vi bruger stadig håndsprit og holder
lidt afstand, men vi kan både træne ude og inde – så kom gerne og deltage i aktiviteterne
i klubben eller lav din egen træningsboble
Indendørs er der mange muligheder – se træningstiderne anden steds. Du også lige nå en
tur på vores dejlige fjord inden vintersæsonen går i gang. Vi holder åbent tirsdage og
torsdage kl. 17:00 indtil standerstrygning søndag den 31. oktober, men hold øje med evt.
udmeldinger om vandtemperatur mv.
ARBEJDSDAG OG STANDERSTRYGNING
Søndag den 31. oktober kl. 12:00 – 14:00: arbejdsdag. På to timer kan vi nå en del oprydning, køre på
genbrugspladsen, gøre rent mm., hvis vi er mange nok.
SÅ KOM OG GIV EN HJÆLPENDE HÅND! Svend Rykær styrer ”løjerne”.
Søndag den 31. oktober kl. 14:00 – 16:00: Standerstrygning med efterfølgende pokaloverrækkelse, kaffe
og kage. Hvis du vil donere en kage, er du meget velkommen – alt har interesse. Se opslag.

KLUBAFTENER OG ANDRE TILBUD
Tirsdag den 2.november kl. 19:00 er der BANKO-aften: vi spiller BANKO om en masse spændende
gevinster, som roklubben donerer. Alt afhængig af deltagerantal får man 1-2 plader. Der spilles indtil alle
præmier har fundet en ejer. Vi laver nogle kander te og kaffe – eller giver en sodavand. Vi håber, at der
er stemning for et nyt initiativ.
Tirsdag den 7. december JULETILBUD: kl. 18:30 serveres risengrød med saft. Herefter rydder vi bordet og
finder raflebægeret og de medbragte GAVER frem, og spiller terninger om ”pakkerne”. Afslutningsvis
serveres gløgg – med og uden alkohol og æbleskiver. Det koster 20,- kroner og en ”JULEPAKKE” at
deltage. Tilmelding er absolut nødvendigt på opslagstavlen eller e-mail: ulla@bp-u.dk.
Søndag den 12. december kl. 13:00 – indbyder Sakskøbing Handelsstandsforening til det årlige juleoptog.
VI HAR TILMELDT EN VOGN, OG UNGDOMSAFDELINGEN HAR EN GOD IDE TIL INDSLAGET. MÅSKE FÅR DE
BRUG FOR DIN HJÆLP / INSPIRATION!!!

ROSPINNING MV. VI ER I GANG – SÅ MØD OP
Der er gang nu fuld gang rospinningsholdene – så forhåbentlig er der også et hold og tidspunkt, der
passer dig. Se listen herunder. HUSK også mulighed for selvtræning.
Mandage: rospinning – Kl. 17:00 – 18:00 – Bente Rykær, Kl. 18:15 – 19:15 – Morten Borg Jensen
Tirsdage: rospinning – Kl. 09:00 – 10:00 – Svend Rykær, Kl. 10:15 – 11:15 – Ulla Petersen
Onsdage: rospinning - Kl. 17:00 – 18:00 – Morten Borg Jensen
Torsdage: rospinning – Kl. 08:00 – 09:00 – Svend Rykær, Kl. 10:00 – 11:00 – Ulla Petersen
Fredage: træning ungdom – kl. 16:00 – 17:00 – svømning – kl. 17:00 – 18:00 – Mai Wandrup og Morten
Borg Jensen, Ved spørgsmål – kontakt instruktøren.

TILMELDING TIL E-RONING – TILBUD TIL ALLE!
Hvis du har interesse i at prøve kræfter med ergometerroning imod andre i din aldersklasse, er det
muligt at tilmelde sig en turnering kaldet E-roning. Morten kan fortælle meget mere om det – kontakt email: mborgj@gmail.com eller læs mere på roning.dk.

KONTINGENT – frist for oktober kvartal er 29-10-2021 – betal gerne for ½ år
- Medlemmer under 18 år:
165 kr./kv./330 kr./ ½ år
- Voksne:
330 kr./kv./660 kr./ ½ år
- Pensionister (over 65 år):
300 kr./kv./600 kr./ ½ år
- Par (gælder 2 voksne på samme adresse):
600 kr./kv./1200 kr./ ½ år
- Pensionistpar (2 pensionister (over 65 år) på samme adresse):
540 kr./kv./1080 kr./ ½ år
- Familie (gælder 2 voksne og børn u. 18 år på samme adresse):
675 kr./kv./1350 kr./ ½ år
- Passivt medlemskab: 125 kr./år (betales 1. maj)
- Husnøgle koster 200 kr. heraf får du 100 kr. retur, når du afleverer nøglen igen/stopper.
Kontingent betales til Nordea – Reg.nr. 0712 Kontonummer 07 27 16 46 42.
Der udsendes IKKE indbetalingskort, men Svend Rykær eller Ulla Petersen svarer gerne på spørgsmål
vedrørende kontingentindbetaling. Det samme gør vores kasserer Arne T. Larsen (arnetlarsen@gmail.com)
Vi er forhåbentlig ”på den anden side” af CORONA nu. Svend Rykær besvarer gerne spørgsmål om
betaling af kontingent. . Alle har forhåbentlig modtaget en e-mail fra Svend om hvornår ”Coronakontingentet” er slut.
NB: Det er MEGET vigtigt, at du skriver dit medlemsnummer på din indbetaling, og på den måde gør det
nemt for os at registrere din indbetaling korrekt!!!
OBS: er du fyldt 18 år, men studerende på SU eller lignende, har du mulighed for at sende en ansøgning til
bestyrelsen om at få nedsat dit kontingent til satsen for juniorer (under 18 år).

KAJAKHOTEL – MULIGHED FOR AT LEJE PLADS TIL EGEN KAJAK
Er du interesseret i at leje en plads til egen kajak i containeren, så tag kontakt til Søren Sandfeld på
ssa@nexel-dk.dk, - (telefon 23 38 30 11). Søren kan fortælle meget mere om betingelser og priser.

MEDLEMSGODE: DU KAN LEJE KLUBLOKALET
Som aktivt seniormedlem kan du leje klublokalet for 500 kr. + depositum på 500 kr., som tilbagebetales,
hvis alt er OK. Der fratrækkes evt. pris for ødelagte ting/manglende rengøring. Betingelse: medlem af
klubben min. 1 år eller have betalt 1 års medlemskab. Du kan kun leje lokalet, hvis det er din egen
fest/arrangement, og du skal selv være til stede. KONTAKT Kirsten Sandfeld – 22 92 92 93.

MEDLEMSGODE: DU KAN LEJE ET SMÅRUMSSKAB
Det koster 200 kr. heraf får du 100 kr. retur, når du afleverer nøglen igen ved udmeldelse/fraflytning eller
lignende. Svend Rykær (mobil 25 70 60 16) er ansvarlig for nøgler/udlejning.

HUSK at bruge den elektroniske rojournal – se https://www.elog.dk/sax/data
Du SKAL (meget gerne) bruge den elektroniske rojournal –Svend Rykær viser gerne tilrette. ALLE typer
robåde/kajak/SUP og træning kan noteres. På den måde sparer Svend en masse tid med indtastning – så
hjælp ham.

HUSK vores hjemmeside: http://www.saxkjoebing-roklub.dk – Vores redaktør Palle Tørnqvist
efterlyser altid nye indlæg, billeder mv. Fint med billeder på Facebook, men send også til Palle Tørnqvist.

HUSK hvis du ændrer e-mailadresse
Svend Rykær styrer vores medlemskartotek, så hvis der sker ændringer i din e-mailadresse, så skriv gerne til
svend.ry14@gmail.com.

