Kære Fredericia Roklub medlemmer,
Året 2012 forsvinder snart og afløses af 2013. Det er tid at sige tak for året der er gået og ønske alle
medlemmer af Fredericia Roklub og deres nærmeste et godt og lykkebringende nytår.
2012 blev året hvor vor roning vandt guld, sølv og bronze ved de Olympiske lege i London. Det
betyder i det store perspektiv meget for vor sport, men også i vor lille klub bragte det stolthed og
glæde, at den sport som vi dyrker kan gøre sig blandt de bedste.
Året for vor klub bød på gode resultater, idet vore veteraner atter i år kunne hjembringe et
Danmarks mesterskab i dobbeltfirer fra Bagsværd, samt ved FISA mesterskaberne i Duisburg
kunne erobre flere førstepladser i 2 x dobbeltfirer - dog med hjælp fra Middelfart! Også vore
ungdomsroere stillede med stor iver og entusiasme op til forskellige regattaer i såvel Danmark som
Nordtyskland uden dog at kunne placere sig blandt top tre, men når lysten og trangen er der, skal
resultaterne nok komme.
Året bød på mange gode roture såvel i de daglige farvande, som på mange langture langs Danmarks
kyster og på udvalgte åer. Da kilometer resultatet blev gjort op per 30. okt. viste det sig, at vi havde
roet mere end sidste år. Så alt i alt godt gået!
Klubhuset er over sommeren blevet malet, ovenlysvinduerne i bådhallen og vinduerne i klubhuset
er efterset og tætnet, samt kondirummet er blevet udvidet med 2,8 m2, hvilket har givet lidt mere
luft til vor nye aktivitet, rospinning. Denne aktivitet er der blevet taget rigtig pænt imod og
anbefalingen er, snyd ikke jer selv for at prøve denne spændende nyhed. GP 8 roningen er startet for
vintersæsonen og indtil videre er der et dame- og et herre hold. Vi mangler ungdomsholdet, det
kunne være fint, hvis I kunne lave et hold.
Må jeg på roklubbens vegne sige alle en stor tak for det arbejde I har gjort og gør for klubben. Det
er så dejligt at deltage i en klub, hvor der er så mange frivillige, der aldrig siger nej, men altid
melder sig for at gøre et stykke arbejde til glæde for dem selv og alle andre.
Klubbens overlevelse afhænger af medlemmerne, derfor er det vigtigt, at hver af os forsøger at være
gode ambassadører for vor klub, og være med til at tale godt om det gode kammeratskab, de gode
oplevelser, såvel på roturene og i motionsrummet, så vore omgivelser får lyst til at prøve vor dejlige
sport. Husk at uden medlemmer ingen klub, derfor tag godt imod de nye, vis dem rundt og lad dem
føle sig velkommen.
Programmet for 2013 er ved at blive planlagt, og syntes allerede nu at byde på mange spændende
aktiviteter ud over de fast programmerede. Følg med på opslagstavlen og på hjemmesiden, og har
du selv nogle gode ideer, så brænd ikke inde med dem, men kom frisk frem med dem og lad os
nyde deraf. Med disse ord vil jeg slutte med et vel roet 2012 og på gensyn i 2013 til nye oplevelser
til glæde og gavn for os alle i Fredericia Roklub.
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