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Morgenroning

Nibe Roklub
fylder 80 år,
og det
fejrer vi!
LØRDAG
d. 8. JUNI

Som traditionen foreskriver, står
klubbens morgenroere for starten
på jubilæumsdagen.
Kl. 07.00 møder alle omklædt og
klar til en kort tur på fjorden.

Efter rengøring og klargøring af bådene
er der morgenbord i opholdsstuen –
eller måske ude i det fri!
KOM FRISK – ingen tilmelding
– men mød i tide!

Båddåb, reception
og ærestegn
Festlig formiddag i Nibe Roklub – start kl. 10.00:
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Roerfest for den
80-årige...!
Lørdag aften den 8. juni liner vi op til en rigtig roer-fest, hvor vi vil fejre klubben og hinanden!
Det bliver en hyggelig aften med mad på grillen, godt selskab, og gerne godt vejr.

PROGRAM (forventet tidsrum kl, 10.00 - 11.30):

Vi mødes kl 17, og i fællesskabets ånd laver en lækker menu, med kød fra grillen og lækkert
hjemmelavet tilbehør.

l Velkomst ved klubbens formand, Birgitte Larsen

Prisen for denne aften er 125,- kr. - dog skal drikkevarer købes separat (øl, vin og vand),
og det er til de velkendte fordelagtige klubpriser.
Er der stemning til det, så er der også et par flasker i barskabet...

l Dåb af 2-årers inrigger ved repræsentant for IPA

VIGTIGT !

Tilmelding SENEST fredag den 31. maj
Det foregår via hjemmesidens kalender (8.6.), og der er betaling ved tilmelding.
Ingen fest uden hjælp, så vi har brug for et par venlige sjæle til følgende opgaver:
l Bage bunde til frugttærte (vi har opskrift)
l Medbringe grill - gerne gasgrill
l Oprydning dagen derpå
Svar til ovenstående opgaver foregår til Pia Jørgensen - mail: binderup93@hotmail.com

Denne festlige formiddag håber bestyrelsen, at flest mulige af

Alle er meget velkomne, nye som gamle medlemmer

klubbens medlemmer kan være til stede og på den måde vise

Håber, vi ses til en hyggelig aften

klubben fra sin bedste side!

Mange hilsner fra festudvalget
Kirsten G, Birgitte og Pia J

l Dåb af 8 nye havkajakker ved repræsentanter for sponsorerne
l Tildeling af DFfR’s klub-ærestegn til veltjente medlemmer

