Medlemsbrev
2019, eller 70 års jubileums år är över och 2020 är i full gång!
Klubben har växt lite igen och steg för steg börjar vi synnas och höras mera.
I planerna för jubileumsåret var att PRK skulle ordna en jubileumsregatta på hemmaplan men
tyvärr var datumet vi blev tilldelade mitti högsemestern så tävlingarna blev inhiberade pga. för
få deltagaren. Tyvärr ett fenomen som Åbo Roddaren också kände av inför deras tävlingar i
början på säsongen.
Men en jubileumsfest firades i nuförtiden Mat Glads feslokal i manegen.
Hela 63 gäster deltog i festligheterna i så gott som alla åldersklasser, vilket var väldigt glädjande!
Igenom året har det vunnits FM medaljer från brons till guld både i innomhus tävlingar och på
sjön. PRK:S nya Wintech dubbelfyra tjänade in sin första FM medalj på sprint FM i Borgå och flere
skall det bli!
PRK:S damgrupp debuterade också både i innomhus rodd och på sjön.
I Valkeakoskis storbåts FM tog damåttan brons vilket är väldigt strong gjort med tanke på att
största delen av besättningen deltog för första gången någonsin i en roddtävling.
Dom aktiva tränar hårt på och inkommande säsong kommer målen och förväntningarna vara
höga. En ”gubbträningsgrupp” har också startats var fd. Tävlingsroddaren har hittat tillbaka för
att njuta av sin gren igen.
Så ta kontakt ifall ni känner att det skulle vara ROligt att komma ut på sjön igen.
Vår hemsida jobbar vi på för att bli mera aktuell och på hemsidan hittar man också
direktalänkar till vårt Facebook och Instagram konto.

Som alla vet kostar det ju en hel del att driva en verksamhet och Pargas Roddklubb är varmt
tacksamma för alla stödande bidrag .
•
•

Medlemsavgift för stödande medlemsskap 25€
Medelmsavgift för aktivt meddlemsskap 100€
Medlemsavifterna kan betalas in direkt på föreningens konto, fyll gärna i
kontaktuppgifter i meddelande fliken i samband med betalning.
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Med varma roddhälsningar,
Joacim Blomster, ordförande för Pargas Roddklubb
Joacim.blomster@gmail.com

040-7575018

