Kære 60+ roere i Rokreds Sydhavsøerne

60+ roerne fra Maribo Roklub, inviterer herved motionsroerne fra
Bandholm, Nakskov, Nakskov 2, Nykøbing F., Nysted, Sakskøbing, Stege og Stubbekøbing,
til en hyggelig aftenroning på Maribo Søndersø

TIRSDAG D. 16. JUNI 2015 KL. 18.30
Aftenens program er som følger:
Vi mødes i Maribo Roklub senest kl. 18.30, og når alle bådhold er sat, ror vi ud
ca. kl. 19.00 med kurs mod Sømod, en tur på 14,5 km. tur/retur
Vi vil være tilbage i Maribo Roklub ca. kl. 21.00, og når alle både er kommet på land, vil der
være fælles kaffebord med lækre kager bagt af vore friske 60+ roere i MR.
Der vil blive opkrævet et startgebyr på kr. 10.00
OBS: Da mange af 60+ roerne ikke er ”arbejdsramte” er i velkomne til at komme kl. 17.00, og
tage en madkurv med som i kan spise her i Maribo Roklub, og for de klubber der har egne både
med, vil der jo også være bedre tid til aflæsning
Hver klub bedes meddele hvor mange roere i stiller med,
senest mandag d. 1. juni 2015 til Bjarne Bue på: alicebjarnebue@gmail.com
således at vi kan se, om vi skal have nogle af jeres klubber, der har bådtrailer,
til at medbringe nogle af jeres egne inriggerbåde.
I Maribo Roklub har vi 5 stk. 4-åres inrigger, 4 stk. 2-åres inrigger, i alt 37 sæder!
Så der kommer jo nok til at mangle nogle både.
Denne indbydelse er sendt til:
Bandholm Roklub v/ Leo Jensen, Maribo Roklub v/Morten Borg Jensen
Nakskov Roklub v/ Poul Erik Wulff-Høyer, Nakskov Roklub 2 v/Erik Pedersen,
Nykøbing F. Roklub v/Mette Jensen, Nysted Roklub v/ Jan Gleie
Stege Roklub v/ Henrik B. Simonsen, Stubbekøbing Roklub v/ Villy Hansen
Vi i Maribo ser frem til at byde jer alle hjertelig velkommen,
til en hyggelig rotur på vor skønne Søndersø
Med stor rohilsen til jer alle, og på gensyn
Bjarne Bue
f/60+ roerne

