NYHEDSBREV NR. 55 – juli kvartal 2022
Så kom sommeren, men hvor blev alle medlemmerne af? Der har været stor aktivitet i
motionsrummet, men langt fra samme aktivitet på vandet til trods for godt vejr. Til
gengæld har vi haft besøg af en del gæsteroere, der har været interesseret i at ro i vores
skønne område. Så hvis du ”bare” mangler en undskyldning eller et lille ”puf” – så kik ned
til det sorte klubhus en tirsdag eller torsdag kl. 17:30 – eller lav en anden aftale.
KLUBAFTENER OG ANDRE TILBUD
Tirsdag den 5. juli indbydes til 117-ÅRS FØDSELSDAG. Kl. 17:30 – en kort rotur. Kl. 19:00 er roklubben
vært ved pølser med tilbehør. Herefter kaffe/te med lækker fødselsdagslagkage. Kom og vær med til at
fejre de 117 år – og vise, at der stadig er liv i klubben. Tilmelding nødvendig aht. indkøb mv. på
opslagstavlen eller e-mail: ulla@bp-u.dk.
Tirsdag den 2. august kl. 17:30 – emne udmeldes senere – Det kunne blive en temaaften om ”At holde liv
i en 117 år gammel roklub”. Der udsendes særskilt indbydelse. Tilmeld gerne på opslagstavlen eller email: ulla@bp-u.dk.

ÅBENT HUS I FORBINDELSE MED SOMMER-FREDAGE-I-SAKSKØBING
FREDAG DEN 29. JULI KL- 11:30 – 15:00
Da Handelsstandsforeningen har planlagt aktiviteter på havnen - åbner vi dørene og byder
inden for og viser alle de muligheder, som vi byder på. Vi kan tilbyde gæsterne at prøve
”det hele” – dvs. ude: robåde, kajakker, Stand Up Baddeling og inde i romaskinerne.
Mange har tilbudt at hjælpe, så vi kan vise os fra den ”aktive side”. TAK for det!

ROAFTENER, ROSPINNING, KAPRONING/UNGDOM MV.
Rospinningsholdene: der holdes ”sommerpause” – der forskellige bud på hvornår holdene starter igen Bente og Svend forventer at starte op den 19. september, Ulla den 2. august og Morten efter
efterårsferien. Det forventes at instruktørerne melder tilbage. HUSK: I er altid velkommen til at
fortsætte den individuelle træning, eller aftale med dem man plejer at ro med, at man forsat mødes.
Roning på vores skønne fjord: som udgangspunkt tirsdage og torsdage kl. 17:30 eller efter aftale.
Ungdom/kaproning – kontaktperson: Morten Borg Jensen - Ungdom holder sommerferie, men
kaproningen fortsætter selv om det er ferie. Der er Sorøregatta 1. og 2. juli (se resultaterne på klubbens
Facebook-side). Den 6. og 7. august er der regatta i Holstebro.
SUP – Stand Up Paddeling – kontaktperson: Mai forventer at komme hver tirsdag kl. 17.30. Ellers kan der
laves individuelle aftaler med Mai.

SPÆNDENDE NYT OM VORES KLUBHUS – SAUNA OG UDVIDELSE AF MOTIONSRUM
Der er sat en ekstra dør i klubbens sauna, som derfor nemmere kan varmes op. Morten Borg Jensen
kontaktes, hvis du ønsker at købe poletter. Pris 20 kr. pr. styk – opvarmning kræver 2 styk.
På seneste generalforsamling blev der nedsat et ”byggeudvalg”, til at udarbejde et projekt for udvidelse
af motionsrummet. Morten Sander Dunch har udarbejdet et spændende forslag, som vi nu søger
finansiering til ved at søge forskellige fonde. Vi taler om et beløb på ca. 300.000 kr., så meld gerne ind,
hvis I kender gode søgemuligheder.

SÆT ALLEREDE NU X I KALENDEREN – ARBEJDSDAG OG STANDERSTRYGNING
Der er arbejdsdag den 29.10.22 kl. 10.00 og standerstrygning kl. 14.00.

3 MEDALJER EFTER DELTAGELSE I SOSØ-REGATTA – TILLYKKE (lidt fra Morten Dunch)
David Wandrup, som pt. træner/er ”udstationeret” i Århus startede søndag i stærk stil med at kvalificere sig til A
finalen efter en 2. plads i indledende i singlesculler senior. Davids finale blev dramatisk. En af forhånds favoritterne
kæntrer ved 1000 meter mærket. Og så var løbet pludseligt helt åbent, hvilket vores David benyttede sig af.
Resultatet - en stærkt tilkæmpet bronzemedalje.
Juniorernes løb var søndag uden indledende løb. Dagens finaler var årgangs opdelt. Carl Dunch roede singlesculler.
Han fik en fin start og kæmpede side om side med en Holstebro båd, som han dog fik overtaget til sidst og en flot
sølvmedalje til samlingen. Sidste løb med lokal deltagelse var dobbeltsculler med Tobias (fra Odense) og Carl. Det
blev til endnu en sølvmedalje. Læs hele Mortens historie på Facebook

KONTINGENT – frist for juli kvartal er 29-07-2022 – 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)
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.

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 - ændringer i e-mailadresse: skriv gerne til svend.ry14@gmail.com.

