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Skanderborg Roklubs ledelse
Bestyrelsen
Formand
Sekretær/næstfmd.
Kasserer
Rochef
Husforvalter
Ungdomsleder:
Materialeforvalter
Aktivitetschef

Erik Jensen
Hugo Stigsen
Poul Erik Jensen
Grethe Dyrby
Lisbeth Mathiasen
Kim Lykke Rasmussen
Willi Dupont
Birgit Skannrup

Ro-udvalget
Kontaktperson
Kaproningschef

Grethe Dyrby, rochef
Kim Lykke Rasmussen

86 52 30 09
21 69 78 75

Husudvalget
Kontaktperson

Lisbeth Mathiasen, husforvalter

86 52 07 27

Egevang 18, Skb.
Virringvej 88, Skb.
Nattergalevej 6, Skb.
Egevang 4, Skb.
Sarabjerg 21, Skb.
Asylgade 20, 2.
Alleen 41, Skb.
Søparken 4, Stilling

86 52 44 24
87 94 90 99
86 52 32 87
86 52 30 09
86 52 07 27
21 69 78 75
86 51 15 68
86 57 12 70

Materialeudvalget
Kontaktperson
Willi Dupont, materialeforvalter
86 51 15 68
Derunder
Gunnar Dalby - Niels Thernøe - Hans Dollerup
Ungdomsudvalget
Kontaktperson
Kim Lykke Rasmussen
Louise Meier, Rasmus Johansen,
Simon Stubkier og Cathrine Skov.

21 69 78 75

Aktivitets- og festudvalget
Kontaktperson
Birgit Skannrup
Kioskudvalget
Kontaktperson
Derunder

86 57 12 70

Lise Poulsen
Finn Sørensen

Skovvej 9, Skb.
Risvej 49

86 57 25 03
86 57 92 18

Klubhusudlån & Klubkontakt
Grethe Dyrby
rochef

Egevang 4, Skb.

86 52 30 09

Skanderborg Roklub . Sølystvej 4 . 8660 Skanderborg . 86 51 19 88
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Erik Jensen
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Adresseændring:
Kasserer Poul Erik Jensen
E-mail: skbg.roklub@sport.dk
Trykkeri:
PM TRYK, Skanderborg
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Adelgade 77
8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 04 99
Tlf. 86 52 04 09

86 52 52 00
Danmarksvej 8 - 8660 Skanderborg - www.skantag.dk
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Nyt fra FORMANDEN
Allerførst godt nytår til alle medlemmer, sponsorer og andre venner af Skanderborg Roklub. Jeg håber, at alle er kommet godt over julen og godt ind i det nye år.
Jeg vil gerne sige tak for året, der er gået. Det gælder i høj grad også alle de, der har
gjort en indsats for Skanderborg Roklub på den ene eller anden måde. Det er
blandt andre bestyrelsen, udvalg, instruktører, sponsorer og Kommunen, men der
er selvfølgelig også mange andre, der har ydet en indsats. Tak til Jer alle, og jeg
håber, at I kan fortsætte i det nye år med at gøre Skanderborg Roklub til et godt
sted at være.
I øjeblikket er det meget koldt med sne og is på søen, så man husker tilbage til de
varme sommerdage sidste år og glæder sig til, at det bliver sådan igen. Den tid den
glæde. Inden da skal vi lige have bådene klargjorte, men det arbejdes der på.
Der har været holdt en velbesøgt julefrokost, og der var i hvert fald mad nok. Det
er imponerende, hvad vi roere kan lave af dejlig mad. Denne gang var julemanden
på besøg, og vi lavede nogle sange i små grupper, og det viste sig, at det er vi
faktisk også ret gode til. Roere i Skanderborg har mange skjulte talenter - måske
skulle vi dyrke dem lidt mere.
Niels viste nogle få vandrere rundt i området ved Voerladegård, Gl. Rye flyveplads og Sukkertoppen. Grethe har fortalt om sin lange vandring på pilgrimsruten i det nordlige Spanien. Her kender
jeg ikke alle stednavnene, men det havde
selvfølgelig hjulpet, hvis jeg var mødt
op!
Der kommer også en del arrangementer i
den nærmeste fremtid, så jeg vil opfordre Jer til at deltage. Det er en god måde
at holde kontakten vedlige, og det kan
give nye kontakter for de nyere roere.
Desuden er det sjovest at være med, når
der er stor tilslutning.
I sidste nummer nævnte jeg, at vi havde
haft 2 på langtursstyrmandskursus. Det
5
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ene navn var forkert, så her vil jeg gerne rette det til, at det var Morten Georg
Jensen og Hans Dollerup, der var på kursus og bestod med glans.
Siden da har Hans også været på materialekursus, og det håber vi så at få gavn af.
Det tror jeg nu roligt, vi kan være sikre på, for Hans og Juul Thomsen er ved at
skifte bord på R/S Freja.
R/S Paradiset er til reparation på Odder Inrigger Værft, da der var en del ting, der
skulle udbedres.
I sidste nummer nævnte jeg, at vi vil indkøbe nogle svømmeveste. Det kommer på
budgettet. I mellemtiden har vi søgt Skanderborg Kommunes Ældreafdeling om
tilskud til indkøb af specielle oppustelige veste, som man kan have på uden gener,
når man roer. Disse er velegnede til ældre roere. Vi fik bevilget et beløb på kr.
7.500 til indkøb af 10 oppustelige veste til veteranafdelingen. Vi siger mange tak
til Kommunen.
I samme forbindelse havde Willi et forslag om at indkøbe et roergometer, da nogle
i veteranafdelingen godt vil ro om vinteren for at få noget motion. Et roergometer
koster ca. kr. 14.000, og vi fik et tilskud på kr. 7.000. Vi siger også tak til
Kommunens Ældreafdeling for dette.
Bestyrelsen har haft et par møder her i den sidste tid. Blandt andet har vi talt
budget, og vi har et færdigt budget klar til generalforsamlingen tirsdag den 4.
februar. I kan se indkaldelse andetsteds, og jeg vil opfordre Jer til at komme.
På budgettet er der også nogle forbedringer af huset, som vi mener er nødvendige.
Blandt andet er en del af træet og stolperne under verandaen ved at være dårligt.
Det skal vi have skiftet.
I bestyrelsen aftalte vi en gang i efteråret, at første søndag i det nye år ville blive en
grå og kedelig dag, så vi satte dagen af til at kunne drøfte et punkt, som vi ikke
havde haft tid til, selv om vi tit har talt om det. Det drejer sig om at få fundet ud af
hvilke arbejdsopgaver, der findes i klubben, og hvem der skal udføre dem - eller i
det mindste har ansvaret for, at de bliver udført. Selv om søndagen viste sig at være
solrig og ret kold, lykkedes det for os at få mange ting op til overfladen og sat på
plads. Der var også punkter, som vi i første omgang var nødt til at parkere, og som
vi så skal tage op senere.
Men dagen blev god på den måde, at mange ting blev synlige, og vi kan lave et lille
hæfte, der indeholder arbejdsopgaver, ansvarsområder m. v. Så er det nemmere for
nye bestyrelsesmedlemmer at overskue, hvad man siger ja til. Og det er nemmere
at se, hvad der ikke er bestyrelsesmedlemmer, der tager sig af, og som man derfor
$
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skal have andre i klubben til. Vi havde god hjælp af et tilsvarende arbejde, som
blev udført i 1991/92, og som var nedfældet på skrift.
En gang imellem hører man i pressen om, at nogle firmaer får fakturaer for ydelser,
man aldrig har bestilt eller modtaget. Det er også sket for os. Poul Erik har fået
nogle fakturaer - endda fra Tyskland - og vi har også modtaget en faktura fra
Keyworld - i lighed med andre i Skanderborg. Nu er vi heldigvis for snu og
påholdende til at betale, men det er irriterende. Det kommer vi nok desværre ikke
uden om i fremtiden.
Lisbeth har i en perioden forsøgt at samle mærker fra Karat-kaffe, og selv om det
har givet nogle mærker, er det ikke nok til, at vi forsætter med indsamlingen. Tak
til de af Jer, der har afleveret mærker.
Som andre gange før har jeg fundet lidt stof i Danmarks Idræts-Forbunds blad
Idrætsliv. Formand for DIF Kaj Holm omtaler 2002 som et positivt foreningsår på
baggrund af, at der er kommet nogle tiltag fra Folketinget/Regeringen. Vi var ikke
hårdt ramt af ulemperne hidtil, så lempelserne har ikke betyder noget videre for os.
Og så er der lavet en undersøgelse, der viser at seksuelle overgreb, der opdages,
stort set ikke forekommer i idrættens verden, selv om det har været meget fremme.

%
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Overgreb sker af bekendte, venner og familie. Undersøgelsen kan naturligvis ikke
fortælle, hvor mange overgreb, der ikke opdages (og hvor mange heraf der findes
i idrættens verden), og en sådan undersøgelse skal naturligvis heller ikke være
grundlag for, at vi bare lukker øjnene. Reglerne for at kontrollere idrætsledere går
udelukkende på ledere, der har med børn og unge at gøre. Det betyder ungdomsledere og ungdomsinstruktører - men f. eks. er bestyrelsen og øvrige klubmedlemmer ikke omfattet og kan ikke kontrolleres. Da vi i bestyrelsen mener at kende
vore ungdomsledere og ungdomsroere, ser vi ikke grund til at kontrollere alle, der
har med vore ungdomsroere at gøre. Det var holdningen, da vi talte om det sidste
sommer, men det er selvfølgelig ikke en beslutning, der ikke senere kan laves om.
Til slut vil jeg oplyse, at jeg får ny emailadresse, så jeg i fremtiden kan findes på:
erj@maerskdata.dk. I må gerne sende en mail til mig, hvis I ikke har gjort det
tidligere, så vi kan få så mange emailadresser som muligt.

Støt vore sponsorer – de støtter os
Erik Jensen
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Brolægning
Jord, vej, kloak
Fagentreprise
Totalentreprise
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Kvalitetsvine
udvalgt med omhu
fra hele verden.

Edelhofvej 2c
8462 Harlev
Kurt Lausen, privat.. 86 52 27 46

Peter Beiers
luksuschokolade,
udsøgt spiritus,
cigarer samt
flere specialiteter.
Adelgade 75
Skanderborg

8651 2212
Fax 8651 2216
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Adelgade 123 . Skanderborg . Tlf. 86 52 40 88

Veteranernes
vinteraktiviteter
Det lykkedes ikke at komme ud til Århus å og hilse på vandstæren. Vintervejret
den 6. jan, betød, at vi ikke ville tage chancen og køre til Pinds Mølle, så den tur
har vi tilgode til en anden gang, måske d. 3. marts.
15 veteraner trodsede vejret, og vi gik en tur i Fuglsangskoven, langs Illerup å og
Hømosen. Hen på formiddagen kom solen frem, og vi havde en rigtig flot tur, i et
område lige udenfor byen, som vistnok kun få kender. Vi sluttede af med gløgg og
æbleskiver i klubhuset.
Næste vandretur er d. 3. februar, hvor vi skal ud og se på området ved Horndrup
skov og Tåning å, hvor Helga er guide. Afgang fra Roklubben er kl. 9.00.
I øvrigt er der folk i klubben hver mandag og torsdag formiddag, og du er også
meget velkommen. Vi arbejder med bådene, der er muliged for at ro i roergometeret, og du er også velkommen til blot at komme og drikke formiddagskaffe, det er kl. 10.00.
Venlig hilsen
Willi
'
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Gåtur til Øm kloster Knobaften
Lørdag den 8. februar kl. 9.30
med start fra roklubben.

Tirsdag den 18. marts kl. 19.30 i
roklubben.

Turen vil følge de små veje til
Alken, gennem et smukt skovstykke den sidste vej til Øm
gæstgivri, hvor vi vil købe og
indtage vores frokost.

Du kan selvfølgelig huske alle de
knob, du lærte, da du var på styrmandskursus.

Når frokosten er vel overstået,
går vi til Ry og tager herfra toget
hjem.

Har du derimod behov for genopfriskning og måske lyst til at
lære et par nye knob og prøve at
spleje - så kom til denne knobaften.

Tilmelding ikke nødvendig.

Tilmelding ikke nødvendig.
Mobiltelefoner
Dataløsninger
Internet

Skanderborg

Skolevej 14D - 8250 Egå

Tlf. 86 22 10 83
Fax 86 22 83 10
Bil 20 21 64 48

Adelgade 114
8660 Skanderborg
Tlf. 8651 2770
Fax 8651 2775
Danmarksvej 14B
8660 Skanderborg
Tlf. 8651 2019
Fax 8651 2029
E-mail:skanderborg@tdcmobilcenter.dk
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Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skanderborg Roklub tirsdag
den 4. februar kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Dagsorden ifølge lovenes paragraf 10:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent, indskud og restancegebyr.

6. Valg af bestyrelse
På valg er:
Formand Erik Jensen
Hugo Stigsen
Poul Erik Jensen
Willi Dupont
7. Valg af revisorer
På valg er:
Allan Lund
Carsten Lykke Christiansen
8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let traktement.
Bestyrelsen

Vroldvej 5
Skanderborg
Tlf. 86 52 15 27
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DM i Indendørsroning
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Den 25.-26. Januar 2003, for femte år i træk, afholdes ovennævnte arrangement i
Kertemindehallen. At den dansk roelite, set med internationale briller, er forrygende stærk på vandet, det er kendt. Men de samme roere hører også til i
verdenseliten, når der skal roes hurtigt i romaskiner. Ved sidste års arrangement
blev der roet hele to nye verdensrekorder.
I letvægtsklassen senior 23-29 år er, selvfølgelig, Eskild Ebbesen den skyhøje
favorit, men der er mange stærke roere i den klasse og lørdagens tidsløb vil blive
meget intense, når der skal kæmpes om en af de ti pladser i søndagens finaleløb.
Arrangementets stærkeste løb på kvindesiden bliver, når VM‘s sølvvindere i
dobbeltfirer skal ro mod hinanden.
Der vil i alt blive roet nogle og tredive individuelle mesterskabsfinaler, lige fra
juniorklassen 10-12 år til veteraner over 70 år. I de to yngste klasser skal der roes
1000 meter, alle andre skal ud på en distance på 2000 meter.Mesterskaberne for
hold, som der er stor interesse for, bliver roet af fire deltage over 4000 meter med
skift for hver 1000 meter. Som et nyt indslag afholdes samtidig for første gang
gymnasiemesterskaber, hvor et hold af fire unge skal ud på 4000 meter i lighed
medholdmesterskaberne.
Der har været forespørgsler om deltagelse også fra udlandet, nemlig England,
Tyskland og Holland.
Efter den 16.1., når tilmeldingsfristen slutter, kan vi melde ud, hvem og hvor
mange, der skal i roergometrene, men på nuværende tidspunkt, et skøn, forventer
vi godt 400. Såsnart løbslisterne med navne og tidspunkter foreligger, vil disse
kunne ses på www.roning-fyn.dk.

Krydersnapseaften fredag d. 28/2 kl. 19
Så er det atter tid til at nyde sommerens indsamlede urter i special indpakning.
Vi mødes i roklubben kl. 19.00. Der vil sædvanen tro blive serveret forskellige slags
pølser, rugbrød.
Det er ikke en nødvendighed for at deltage, at man medbringer egen krydersnaps.
Men det vil være en fordel, at medbringe eget snapseglas, da roklubbens beholdning
kun består af seks glas.
Kom og vær med, men tilmeld dig lige først til Anita 86 51 04 90.
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Vinsmagning
Et af vinterens smagfulde arrangementer er vinsmagningen.
I år sker det fredag den 14. marts kl. 19.30 i Roklubben.
Det er ikke besluttet, hvad smagningen går ud på, men der plejer
at være en del gode smagsoplevelser.
Prisen er afhængig af prisen på vinene, men det bliver til en fornuftig
pris, så alle kan deltage - sikkert i nærheden af 70 - 80 kroner.
Så er der plads til nogle lidt mere specielle vine ud over de almindelige.
Tilmelding skal ske på opslagstavlen eller til Erik senest tirsdag den 11.
marts.
Erik Jensen,8652 4424

Ledig
LARS JOHANSEN . TLF. 86 52 00 83

Nybolig Skanderborg
v/Carsten B. Sandgrav
Adelgade 66
8660 Skanderborg
tlf. 8652 1588

Se mere på
www.nybolig.dk

!
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Træsejlet udkommer
hvert år med 10 numre, som du alle er velkommen til at komme med indlæg til.
Indlæggene kan afleveres som renskrift eller på diskette sammen med fotos eller
andet materialei den røde postkasse i klubhuset eller det kan sendes til redaktøren med post eller E-mail.
Nr. 2
udkommer
10. marts
deadline
1. marts
Nr. 3
udkommer
10. april
deadline
2. april
Nr. 4
udkommer
10. maj
deadline
1. maj

Til lykke
- med fødselsdagen

Rengøring af
klubhuset
Uge 5-8

JANUAR
19 Aase Iburg Andersen
19 Ole Høi Sørensen
22 Inger M. Pedersen
25 Lisbeth Mathiasen
25 Emil Dollerup
28 Grethe Skovgaard Jensen
FEBRUAR
6 Niels Edvard Kristensen
12 Vibeke Freising
16 Poul Mathiasen
16 Grete Bager
19 Mads Palmelund
20 Louise Balsen Meier
23 Kirsten Møller
26 Vibeke Juhl Wulff
27 Emil Jensen
MARTS
2 Birgitte C. Aastrup
3 Birgit Dupont

Veteraner
Uge 9-12
Marianne Bredsdorff-Larsen
Gustav Holm
Anne Kubiak
Else Nøhr Laursen
Michael Jahn
Rasmus S. Johansen
Kasper F. Nielsen
Uge 13-14
Anni Øhrberg
Max Øhrberg
Susanne Sigaard
Kim Lykke Rasmussen
Jacob Kelsing
Hanne Riber Nørding

Den ansvarlige på holdet
finder i god tid en egnet dag

"
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Kalenderen:
Torsdag den 23.1.

Bestyrelsesmøde

Mandag den 3.2

Veteranerne har vandretur kl. 9,00

Tirsdag den 4.2.

Generalforsamling kl. 19,00

Lørdag den 8.2

Gåtur til ØM kloster

Torsdag den 20.2.

Bestyrelsesmøde

Fredag den 28.2

Kryddersnapseaften kl. 19

Mandag den 3.3.

Veteranerne har vandretur kl. 9,00

Fredag den 14.3.

Vinsmagning kl. 19,30

Tirsdag den 18.3.

Knobaften kl. 19,30

Lørdag den 29.3.

Standerhejsning

Alle ture er beskrevet på opslagtavlen i klubhuset.

v/ Anne-Mette Kallestrup Reeslev

------

------

Her skal man også tilmelde sig de arrangementer og roture,
man ønsker at deltage i.

Adelgade 47 . Skanderborg . Tlf. 86 52 00 46

Sportsundertøj - Myggemidler - Solcremer

Faste
arrangementer
i roklubben

Gymnastik/bold
Hver onsdag kl.19.00 på Morten
Børup Skolen.

#
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Returadresse:
Østjyllands
Postcenter
8245 Risskov

Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Skanderborg Roklub
OK støtter lokalt
Ok er altid billig med benzin, samtidig
støtter OK forskellige foreninger og
klubber, bl. a. Skanderborg Roklub.
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver
vi et beløb til klubben, hver gang du
tanker hos os.

Med et OK Benzinkort får du:
• altid billig benzin
• mere end 500 tanksteder i Danmark
• mulighed for at tanke i Norge og
Sverige
• en månedlig opgørelse
• kort til broafgift på Storebæltsbroen
og Øresundsbroen
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