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Formanden
Efteråret er over os, men der roes stadig, selvom aftenerne er blevet kortere. Som vi tidligere har fortalt
starter vi om aftenen kl. 18.00.

Nyt medlem
Vi vil gerne byde velkommen til


Allan Thysen

som nyt medlem af klubben.
Tag vel imod Allan, og vi håber, han vil få glæde at medlemskabet hos os.

Sport og Fritid
Bladet Sport og Fritid omdeles under postnummer 6440, men kun til husstande, der har sagt ja-tak til
reklamer.
Men for de, der ikke modtager bladet, kan det læses på siden: http://hertugbyen.dk/sport-fritid/
I bladet – der udkommer hver anden måned – har klubben omtale af forskellige aktiviteter; næste nummer
udkommer ultimo oktober 2017.

Standerstrygning – afslutning af sæsonen på vandet…
Som nævnt i aktivitetskalenderen holder vi standerstrygning lørdag den 28.10.2017 med start kl. 10.00,
hvor vi skal have ”lukket ned” til vinter. Der skal vaskes både af, broen skal tages op, vinterrummet skal
rigges til, der skal gøres rent og ikke mindst laves mad og meget andet. Der er brug for alle hænder, så
sæt kryds i kalenderen og meld dig fluks til Vilhelm på mail formand@augustenbgorg-roklub.dk senest
tirsdag den 24.10.2017.
Efter klargøringen tages standeren ned kl. ca. 13.00, hvorefter klubben er vært ved en frokost med lidt
lunt… Drikkevarer bedes I selv medbringe.
Under spisningen uddeles pokaler til de mest roende af dame og herre, så kig på kilometerlisten, hvis du
vil være med i feltet…

Årets ugle
Uglen uddeles til den roer, der i løbet af sæsonen har lavet en brøler eller måske to – noget der kan grines
af og som tåler dagens lys, når den offentliggøres ved standerstrygningen.
Forslag til årets ugle sendes til Vilhelm senest tirsdag den 17.10.17 på mail formand@augustenborgroklub.dk

Vinterklargøring af både til den kommende sæson
Vi har benyttet klubben flittigt i år og selvfølgelig slidt på materiellet, og som en naturlig følge heraf skal
vi give det et eftersyn.

Bådene bliver gået efter ved standerstrygningen, og vi vil starte klargøringen af bådene med at vi sliber
både lørdag den 4.11. og søndag den 5.11. begge dage fra kl. 10.00 til 14.00. Hvis du har tid og
interesse, så meld dig til Vilhelm på formand@augustenborg-roklub.dk eller på 2295 6881 senest tirsdag
den 24.10.2017, eller måske med det samme… Oplys venligst hvilken dag/dage du kan være med.
Husk at tage en madpakke med… Klubben giver drikkevarerne.
Formiddagsroerne vil herefter overtage det videre arbejde tirsdag og torsdag formiddage, hvor du
naturligvis også er velkommen til at kigge ned, for at give et nap med, hvis du har mulighed for det.
Når vi kommer længere frem i tiden, vil vi igen bede om din hjælp til klargøringen af den næste træbåd.
Der vil altid være medlemmer til stede, der kan give instruktion i, hvordan man vedligeholder bådene. Vi
håber på god opbakning til bådklargøringen så vi kan være klar til at komme på vandet i sæson 2018

Vinteraktiviteter
Igen i år har vi været så heldige at få tildelt en ugentlig gratis svømmehalstime i Humlehøjhallen, hver
tirsdag kl. 21.00 første gang tirsdag den 7. nov. 2017 til udgangen af marts måned. Du skal blot gå
direkte til svømmehallen, men du er også velkommen til at kontakte Jan på 4033 4419 eller Vilhelm på
2295 6881 for at aftale fælles transport.
Vi har 3 romaskiner og en motionscykel i klubben, som frit kan benyttes. Redskaberne bliver placeret på
1. sal, hvor vi fra starten vil kunne bruge vores varmepumpe til opvarmning af mødelokalet. I lighed med
andre år må vi desværre lukke for vand og toilet, når frosten sætter ind; der bliver sendt mail rundt, når
det er så vidt.
Har du lyst til at være med til en fælles roergometer-oplevelse, vil det være muligt lørdage kl. 13.3014.30.
Skriv til Vilhelm på formand@augustenborg-roklub.dk snarest muligt.
Hver søndag kl. 11.00 – med start den 29.10.17 – er der vinterbadning – i klubben. Du møder bare op og
det kan anbefales, at tage en tur i romaskinen først – det giver helt klart den bedste oplevelse, når man
skal en tur i baljen ;-)

Julehygge
holder vi fredag den 24.11.2017, hvor vi får et let traktement. Vi mødes kl. 17.00. Sæt x i kalenderen !!
Dit ”påhæng” er også velkommen til at deltage.
Udover du skal have en pakke med til en værdi af ca. 20,- kr., så kommer der nærmere om, hvad vi skal
lave af spændende ting til julehyggen – har du lyst til at være med til at sætte dit præg på frokosten i
år, så meld dig hurtigst muligt til Vilhelm på formand@augustenborg-roklub.dk

”Nytårskur…”
Traditionen tro starter vi det nye år med hyggeligt samvær søndag den 7.1.2018 kl. 11.00. Vi planlægger
en aktivitet – som endnu ikke er endelig fastlagt - og slutter i et opvarmet klubhus, hvor der vil være
varme forsyninger. Drikkevarer medbringes for egen regning.
Tilmelding til Vilhelm på formand@augustenborg-roklub.dk senest den 29.12.2016.
Har din ægtefælle/kæreste ”mod på” at tage med til kuren er han/hun meget velkommen til at deltage.
Nytårskuren er gratis for medlemmerne – mens vi vil tillade os at opkræve et mindre beløb for øvrige
deltagere.

Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 20.3.2018. Der udsendes dagorden senere, men
husk at reservér datoen!

Førstehjælpskursus
Det førstehjælpskursus, som Dansk Forening for Rosport har været med til at udvikle og som vi omtalte i
sidste nr., bliver til noget.
Dog skal vi have søgt om tilskud til kurset og hvis det lykkes, vil vi melde ud med en dato så snart det er
muligt. Vi forventer, at kurset afholdes efter nytår og før standerhejsningen 2018.

Pr. 1.9.2017 er der roet 8.613 km, fordelt på
Navn
Erwin Schrankenmüller
Vilhelm Schmidt
Charlotte Jervelund
Susanne Aarup Dahse
Sussi Meier
Jesper Christensen
Tommy Trip
Niels A. Kristiansen
Klaus Dreyer
Carl Færgemann
Jørn Rørbæk
Harry Møller
Frantz Kudera
Sara Hanne Kjeldberg
Herluf Hansen
Finn Nielsen
Jan Schønning Gregersen
Flemming Frank
Kim Stougaard
Keld Thygesen
Morten Gramkow
Michael Jensen
Frank Wolff
Jan V. Jensen
Peter Buhl
Søren Larsen
John Juul Christiansen
Lone Larsen
Allan Thysen
Birgitte Hultgreen(Didder)
Dorte F. Elsner
Jonathan Aitken
John Møller
Christel Juhl Thomsen
Birgitte Bruun Mathiasen
Gæster

km
1006
855
794
674
534
446
359
309
267
263
257
252
216
195
179
164
126
115
107
90
90
82
78
78
78
49
48
41
36
34
34
33
24
12
2
686

… der er roet en del km. efter den 1.9. og sæsonen er bestemt ikke slut endnu, selvom vejret bliver mere
ustabilt her i oktober måned…

Tommy foevigede det flottet rovejr på
Århus Bugten til den årlige tur med
Risskov Roklub.

Charlotte på besøg i Skive Roklubs
hytte – hvor skal vi have vores hytte??

Foto: Charlotte

Sussi var hurtig til at fange den gode
stemning inden start på en lørdags
morgenroning i september…

