Nyhedsbrev nr.07 2019
Guld til Irring, Seelk og Sørensen

Guld til Nyborg i første runde af LD-turneringen. Her iklædt T-shirts med Danehof logo på.

Guld til Nyborg
lørdag d. 25. maj, altså i skrivende stund i går, afholdt Sønderborg Roklub årets første langdistance regatta. Nyborg
stillede med 1 hold, samt et lille heppekor. Bente Irring, Allan Seelk samt Brian Sørensen stillede op i 10 åben mix på
den klassiske 10 kilometer distance. Sidste år vandt Nyborg samlet sølv, og sølvvindere var oppe imod stærke hold
bl.a. Viking Roklub som vandt det samlede guld sidste år. Langdistanceturneringen foregår over 5 regattaer, hvor
der gives point ved hver regatta, og den samlede vinder findes til DM finalen i august.
Klokken 14:30 gik starten for Nyborg, som var første hold til start. Holdene bliver sendt afsted med 2 minutter
imellem hvert hold. 52 minutter og 23 sekunder efter kom Nyborg i mål som samlet vinder. Viking fik sølv næsten 2
minutter efter Nyborg, og Middelfart fik bronze næsten 3 minutter efter Nyborg. Det var stærkt roet af Nyborg, og
et stort tillykke fra alle i klubben. Heppekoret (Anette Jørgensen og Susanne Henriksen) var både med for at heppe,
men også som observatører på regattaen, da Nyborg som bekendt er arrangør til næste år. Det var en god dag i
Sønderborg.
Næste regatta i LD er 15 juni i Kolding

Skiferie med Nyborg Roklub 2020
Tag med Nyborg Roklubs skiafdeling og oplev super skiløb og hyggeligt samvær. Med Nyborg Roklubs skiafd. har du
altid andre at løbe på ski med, der er deltagere på alle niveauer, og aldre.
Hvis man ikke står på ski, er der mulighed for vandreture og udflugter til omegnens byer samt Bolzano.

Uge 4, 17/1 – 26/1 – 2020.
CAMPITELLO - Super Ski Dolomiti VERDENS STØRSTE SKITERRÆN - højde 1.200 - 3.264 m. Byen ligger i 1.470 m. højde.
Området er på 1.200 km. superpræparerede pister til skiløbere på alle niveauer.
TRANSPORTEN fra Nyborg til Campitello foregår i ROYAL CLASS hvilebus.
VI BOR VI BOR i centrum af Campitello på HOTEL GROHMANN HOTEL GROHMANN kun 200 m. fra lift - Pæne værelser med tv,
bad/toilet og de fleste med balkon. Wellnessområde med jacuzzi, sauna, tyrkisk bad, solarium og fitnesscenter.

PRIS inkl. Royal Class hvilebus og hotel med halvpension KR. 5.149, + evt. liftkort
Store børnerabatter.
Hurtig tilmelding er nødvendig, vi råder kun over pladserne begrænset tid!
TILMELDING og yderligere oplysninger: Jørgen Madsen tlf. 6531 1742, E-mail: kj@madsen.mail.dk.
Se mere på hjemmesiden www.nyborg-roklub.dk

Danehof Regatta 2020
Mauryathome.dk har lavet vores nye superflotte logo til Danehof regattaen 2020, som Nyborg bliver vært for i 2020.

Stor tak til Mauryathome for arbejdet med at designet vores logo. Vi får brug for en masse frivillige hjælpere på
regattadagen, så vi håber på at så mange som muligt gider hjælpe et par timer 6. juni 2020. Der afholdt et møde
omkring regattaen senere på året.
Ronetværk Fyn
Er du til socialt samvær og dejlig natur, så er Ronetværkfyn turene måske noget for dig. Rundt om på Fyn arrangerer
klubber roture i inrigger, hvor de inviterer andre fynske klubber med. Disse ture kan du komme på ved at kontakte
Helle Woetmann eller kigge ind på rokort.
Grillroning
Mandag d. 17. juni er det tid til årets anden grillroning. Vi ror kl. 17 og grillen starter kl. 18.30. Ønsker du kun at
grille, er det også muligt. Klubben står for tilbehør og drikkevarer, du sørger selv for at komme med det kød der skal
grilles. Har du spørgsmål, så kontakt Mona Spangsgaard.
Nyhedsbrevet på hjemmesiden
Sidste nye ligger altid på forsiden
Hvis du fik slettet nyhedsbrevet eller det ikke kom i din postkasse, er det muligt at læse det på hjemmesiden. På forsiden
nederst til højre ligger det sidste nyhedsbrev klar til hyggelæsning.

Støt vores sponsorere de støtter os!

