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Skanderborg Roklubs ledelse
Bestyrelsen
Formand
Sekretær/næstfmd.
Kasserer
Rochef
Husforvalter
Ungdomsleder:
Materialeforvalter
Aktivitetschef
Ro-udvalget
Kontaktperson
Derunder

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

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

Grethe Dyrby, rochef
86 52 30 09
Anne Kubiak - Vibeke Freising - Palle Thygesen
- Allan Lund - Niels Thernøe

Kaproningschef

Kim Lykke Rasmussen

21 69 78 75

Husudvalget
Kontaktperson

Lisbeth Mathiasen, husforvalter

86 52 07 27

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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86 52 52 00
Danmarksvej 8 - 8660 Skanderborg - www.skantag.dk
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Nyt fra FORMANDEN
Allerførst vil jeg give den triste meddelelse, at vort trofaste medlem Valdemar
Jacobsen er afgået ved døden tirsdag den 18. marts. I kan læse mindeord her i
bladet.
Standerhejsningen er overstået, når disse linier læses. (Heldigvis har Birgit
Dupont repareret standeren, så den fremtræder præsentabel). Broen er repareret og
kom i vandet om formiddagen, der var orientering om og demonstration af den ny
skiftemetode og redningsveste, der var selve standerhejsningen, og om aftenen var
der en hyggelig fest. Vejret har jo været fint i lang tid, så mon ikke der er mange,
der glæder sig til at komme på vandet - de første var på tur allerede efter kaffen.
Så vidt jeg har forstået har vi alle bådene klar til en ny sæson - der er i hvert fald
arbejdet på nogle her på det sidste.
Det første, der møder en, når man kommer i Roklubben er indgangspartiet, som
veteranroerne (hvem ellers) har renoveret. Der er kommet en ny trappe, der er
lavet forstærkning ved yderdøren og: De resterende fliser i trappeopgangen er
lagt. Der skal herfra lyde en stor ros til de involverede. Det ser godt ud.
I bestyrelsen arbejder vi på en del større ting, som jeg tidligere har nævnt flere
gange, men det skal ikke holde mig tilbage for at fortælle, at vi nu er ved at have en
aftale på plads om udarbejdelse af et jubilæumsskrift. Grethe, Poul Erik og Willi er
i udvalg, og de har allerede gjort et stort stykke arbejde med flere møder med Peter
Abildgaard, der har sagt ja til at lave skriftet.
Lisbeth og Poul Erik har lavet et oplæg til nyt reglement, som vi har drøftet i
bestyrelsen. I første omgang er det mest vigtige, at vi får indarbejdet brug af veste,
men når man er i gang med en revision, breder ideerne sig.
Grethe har kontaktet de personer, der var på venteliste fra sidste år for at få
instruktion, men når det kommer til stykket, skrumper listen noget. Der er dog
stadigvæk nogle interesserede, og vi håber at kunne få dem godt i gang hurtigt. Der
er instruktionslørdage 26. april og 10. maj. Disse 2 dage vil man selvfølgelig godt
kunne komme ud at ro, men instruktionen vil have først prioritet til bådene.
Ungdomsroerne kunne desværre ikke finde tilstrækkeligt mange ledere, til at
hytteturen kunne gennemføres. Det er selvfølgelig uheldigt, at et så godt tilbud
ikke kan gennemføres, men vi må jo også acceptere, at der er andre ting at tage sig
til.
5
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TAKE AWAY…
1700-2100

Du kan også vælge
at tage
“Byens Bedste Ben”
på nakken…
Bestil på
8652 4911
Upstairs
- det gode spisested!

Adelgade 109, Skanderborg . Telefon 86 52 49 11

Vi er blevet kontaktet af den lokale distrikts
psykiatri,
der
holder
sommerdaghøjskole ved Vester Mølle
midt i maj. Vi har sagt ja til at stille
instruktører til rådighed fredag den 9.
maj og onsdag den 14. maj - begge dage
fra kl. 9 til 13. Vi håber at kunne give
nogle tiltrængte gode oplevelser til deltagerne, men vi ved endnu ikke hvor
mange, der tilmelder sig. Men vi skal
selvfølgelig bruge nogle instruktører.

I sidste nummer af Træsejlet havde vi
nogle indlæg i, hvor vi søgte om flere til at udføre funktioner i klubben, men de har
desværre ikke har givet det store resultat endnu. Så jeg håber stadigvæk, at der er
nogle, der er interesserede i at gøre en indsats på nogle af de nævnte områder. Det
vil kunne aflaste formand og resten af bestyrelsen, og det vil vi have det fint med.
Susanne Holde har dog vist interesse for at lave nogle indlæg til Træsejlet. Tak for
det - jeg synes, at det er rart at læse noget, jeg ikke selv har skrevet.
Grethe har samlet nogle personer, der vil hjælpe med at arrangere ture. Det er
Anne Kubiak, Vibeke Freising, Allan Lund og Palle Thygesen. Jeg håber, at de får
mange gode ture op at stå.
Afholdelse af Østjysk Venskabs Match den 13. september er fastlagt, men vi er
ikke kommet så meget længere med de praktiske aktiviteter. Dette kender vi jo
også lidt mere til, da vi har haft ØVM 2 gange før inden for de sidste 10 år.
Dansk Forening for Rosport har på sin hovedgeneralforsamling i Viborg 15.-16.
marts 2003 valgt ny bestyrelse.Der var genvalg til Formand Morten Espersen,
næstformændene Jens Tarp og Regitze Siggaard, uddannelsesformand Jess Rasmussen og Kaproningsformand Michael Pedersen. Ny på posten som Ungdomsformand er Peter Froskov og som formand for Motion- og Turudvalget blev valgt
Niels Iversen.
Niels Iversen var tidligere formand for Sydjysk Kreds, men nu mangler vi en
formand her - hvis der skulle være en interesseret, skal vedkommende bare sige til.
Jeg har tidligere nævnt, at der skal laves et brugerråd for Gudenåen. Fra roernes
side har vi kæmpet hårdt for at få en repræsentant med, men det er ikke lykkedes
(vi har nok brokket os for meget, når det offentlige har lavet indskrænkninger for
$
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os). Men kajakroerne har fået en repræsentant med. Det er Christian Halgreen,
som også er med i Friluftsrådet i Århus Amt. Jeg tror, at han vil være en god
repræsentant for alle roere, når det nu ikke kan være anderledes.
Der har været afholdt nogle arrangementer, hvor deltagelsen har været af lidt
forskellig størrelse. Kryddersnapseaften var så vidt jeg har hørt vellykket, og det
var vinsmagningen også. Men Poul stod desværre alene, da han ville delagtiggøre
os andre i at lave knob, knuder og stik. Det er jeg ked af at høre. Jeg håber blot, at
I alle vil bakke op om de kommende arrangementer.
Et kommende arrangement er medlemsmødet den 8. april. Her kan I høre om
aktivitetsudvalgets og roudvalgets planer for sæsonen, men I har også mulighed
for selv at komme med forslag.
Jeg glæder mig til at se Jer på vandet.

Støt vore sponsorer – de støtter os
Erik Jensen

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 30B
8660 Skanderborg
Tlf. 8651 2019
Fax 8651 2029
E-mail:skanderborg@tdcmobilcenter.dk
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Standerhejsning
Lørdag den 29. marts var en travl dag i Skanderborg Roklub.
Allerede før kl. 10 var de første medlemmer i gang, og efterhånden var der mellem
12 og 15 mandlige medlemmer, som lagde broen i. Der var ikke de store problemer, skønt det yderste fag stadigvæk er tungt - på trods af at det har tørret en del og det skulle vendes. Slidsken kom også i, og så manglede vi egentlig kun at få
nogle både i vandet. Vi drak dog en slæbeøl eller 2 i stedet for.
Kl. 13 havde Grethe indkaldt nogle styrmænd til at øve i den nye måde at skifte
pladser på. Der var gang i en 4 årers, og skiftene gik næsten perfekt. Det tager
faktisk ikke lang tid, når man lige har prøvet et par gange. Og man slipper for at gå
så langt på midterlangremmen.
Kl. 14 gik formanden og blev lettere nervøs. Det var nu ikke over at skulle holde
talen, men mere om der var hentet wienerbrød nok, for der kom mange mennesker.
Birgit Skannrup talte menneskemængden, og der var 62. Der var skåret 64 stykker
wienerbrød, så det gik fint op. Formanden sagde nogle få velvalgte ord, inden
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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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standeren gik til tops under skønsang
fra de mange struber.
Der var mødt nogle frem, som var interesserede i at komme til at ro, og de fik
lidt at vide om roning og klubben under
kaffen. Inden det havde vi dog lige demonstreret skiftet igen for alle.
Efter kaffen var nogle medlemmer så
ude at ro - der var 2 4 årers ude, og det
er vist første gang i mange år, at sæsonen er startet på selve standerhejsningsdagen. Vejret var nu også fint.
Om aftenen var godt en snes personer
mødt frem til en hyggelig aften med
god mad lavet af aktivitetsudvalget,
gode vine, gæt og grimasser, sang og
snak og hygge.
Alt i alt var det en god dag, og jeg
synes, at vi fik starten sæson 2003 meget fint.
Erik Jensen
'
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Susanne Holde har sagt ja til at hjælpe med at skrive i Træsejlet, og har
nedenfor det første indlæg. Skulle du selv gå med "en go' historie" så vil
vi også gerne bringe dit indlæg.

Skanderborg Slotskirke
Velkommen til en sommer-føljeton om
nogle af de steder, vi kommer forbi på
sommerens roture. Vi starter med ét af
Skanderborgs vartegn; nemlig Slotskirken. Der advares om, at der senere
kan forekomme lidt mindre seriøse indslag såsom opskrifter på grillmad og
drinks.
Susanne Holde.

Skanderborg Slotskirke er en rest af
det tidligere Skanderborg Slot, som
blev nedbrudt i 1770. I 1562 – 63

ombyggede Kong Frederik d. 2.
middelalderborgen på Slotsholmen
til en moderne fæstning. Da landet
var i alvorlige økonomiske problemer, valgte kongen at tage sæde i
Skanderborg. Derfor blev der i 1572
indrettet slotskapel i den nyopførte
kongefløj. Slottet fungerede som bolig for kongefamilien i adskillige år,
og det kan nævnes, at Christian d. 4.
både lærte ridningens kunst og
sømandsskab i Skanderborg, hvilket
man som roer på Skanderborg sø godt
kan være lidt stolt af!
Den nuværende kirke består af et
langhus med rundt tårn, der har et
kegleformet spir af kobber. Tårnet
var oprindeligt et af slottets flankeringstårne.
I slottets gamle vinkælder er der indrettet en krypt med 4 glasmosaikker
af V.F. Hegndal.
I kirken, der er højrenæssance, ses en
del af den oprindelige indretning.
Døbefonten er fra 1850. På slotsbanken ses Thorvaldsens buste af
Frederik d. 6.
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Mindeord
Tirsdag den 18. marts mistede Skanderborg Roklub et trofast medlem
Valdemar Jacobsen 81 år gammel.
Valdemar startede med at ro som pensionist i 1993, men han havde som
ung roet i Gråsten Roklub. Valdemar kom hurtigt godt ind i veteranafdelingen, og var en aktiv repræsentant. Han blev instruktør efter et par år,
så han kunne lære andre at ro, og med sit rolige væsen var han god til dette.
2 gange fik Valdemar en sølvåre som tegn på, at han nåede at ro over 1.000
kilometer inden for et år, og han var også på den måde meget aktiv.
I 1999 blev Valdemar ramt af sygdom, der lammede en del af kroppen, og
selv om roningen dermed blev sat i stå, fulgte han stadigvæk med i
Roklubbens dagligdag.
Som ung kom Valdemar ind i postvæsenet i Gråsten, og han fortsatte i
Skanderborg, til han blev pensioneret. Siden 1949 boede han i Sølyst, så
han havde nem adgang til søen, som han holdt meget af.
Valdemar var aktiv modstandsmand under krigen, og efter krigen var han
grænsegendarm, og efterfølgende var han aktiv i Hjemmeværnet. Hans tro
var altid på det nationale. Valdemar var en meget lun sønderjyde, og der
kom mange muntre kommentarer fra hans side.
Fra Roklubbens side sender vi vore tanker til familien.
Æret være Valdemars minde.
Bestyrelsen i Skanderborg Roklub

post@hotelskanderborghus.dk . www.hotelskanderborghus.dk
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Vinsmagning
En fredag aften i marts mødte 13 frem
til den årlige vinsmagning. Det var
ikke så mange, som der plejer at
komme, og faktisk var der en tilmeldt, der ikke var der. Efter lidt telefonsamtale lykkedes det at overtale
vedkommende, og så gik vi i gang.
De fleste vine var forholdsvis almindelige, men det forhindrede ikke deltagerne i at have deres uforbeholdne
meninger.
Som en nyskabelse var der lidt ost til
flutene, og der var en lille isdessert til
sidst.

Aftenens anden konkurrence var kåringen af aftenens bedste vin. Her var
der 4 stemmer på samme vin, så der
blev trukket lod blandt de, der havde
stemt på den. Da der kun var en af de
4 stemmesedler, hvor jeg kunne læse
et navn på, blev det Carl, der kunne
skylle vinene ned med en almindelig
øl (dog ikke en Carl’s).
Jeg håber, at der kommer flere næste
gang, der er vinsmagning i Skanderborg Roklub. Vi havde i hvert fald en
hyggelig aften.
Erik Jensen

Der var vist ingen af deltagerne, der
tidligere havde smagt en vin fra det
fremstormende vinland, der lagde
navn til den sidste dessertvin. Den
kom nemlig fra Almind ved Kolding.
Man kunne have diverse forbehold på
forhånd, men alle syntes faktisk, at
den var mild og rimelig. Man kan
godt påstå, at det var prisen ikke, men
netop ved sådan en vinsmagning har
man mulighed for at eksperimentere
lidt med anderledes vine.
Deltagerne skulle så gætte prisen hos
Mahler på denne danske dessertvin.
Den eneste, der var blot nogenlunde i
nærheden, var Bjarne (Wusti). Det
vandt han en flaske vin for.
!
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URO-nyt
Så er sæsonen endelig skudt i gang efter en lang vinter, og det er der sikkert
mange uro-ére der har glædet sig til. I hvert fald dukkede 11 friske unge
mennesker op mandag den 31/3 til årets første rotur. Vi savnede en del, men vi
håber selvfølgelig meget på at se dem de følgende gange. Der er roning
mandag aften som vi plejer, og tidspunktet er kl. 18 indtil påske. Men fra
mandag den 21-4 starter vi kl. 19 med roningen. Som i sikkert har læst andre
steder i bladet skal vi bytte på en ny måde, og det vil vi vise jer når i kommer
med ud på søen.
Sommeren nærmer sig jo efterhånden, og dermed også sommer sommerlangturen. Hvis nogen har nogle gode ideer til en sommerlangtur, hører vi meget
gerne derom. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end: jeg håber vi ses til
mange hyggelige roture hele sommeren.
Jo og så lige en ting mere…. Det ville være rart hvis kageordningen blev
overholdt, for det er så dejligt at komme ind til et stykke kage efter en god tur.
Så her er de foreløbige navne:

Mandag d. 14 april – Gitte
Mandag d. 21 april – Louise
Mandag d. 28 april – Geo
Mandag d. 5 maj – Simon
Mandag d. 12 maj - Sanne
LARS JOHANSEN . TLF. 86 52 00 83

MVH. Uropatruljen

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

Se mere på
www.nybolig.dk

"
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Kom og se bøgen springe ud
fra vandsiden
Vi mødes i Skanderborg Roklub den 3. maj kl. 9.30 og gør
bådene klar i fællesskab, hvorefter vi tager afsted.
Vi ror til Ry (måske med en afstikker ud i Juelsø), hvor vi spiser aftensmad, hygger os og overnatter.
Søndag ror vi måske en tur ind i Knudsø, hvorefter vi vender
stævnen mod Skanderborg, hvor vi forventer at returnere til
roklubben sidst på eftermiddagen.
Husk madpakke til lørdag frokost og drikkevarer til hele turen
incl. kaffe/the til lørdag. Medbring også sovepose, liggeunderlag og tøj til hele turen (også regntøj). Husk at pakke
dine ting i små let-håndterbare lukkede poser/tasker.
Prisen incl. aftensmad lørdag og morgenmad, frokostpakke og
kaffe/the søndag forventes at blive ca. 100 kr.
Tilmelding senest 22. april på opslaget i roklubben.

Grethe

SVØMMEPRØVE
aflægges af alle kaniner
MANDAG D. 16. juni. kl. 18
i søen.
Alle, der vil på langtur i år, skal
have aflagt svømmeprøve
forinden, aftal nærmere herom
med rochefen.
#
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Efter standerhejsningen
Dejligt at se så mange der var mødt op
til standerhejsningen.
Solskin og aktivitet på søen gjorde måske sit til at lokke Jer af huse.
- og der var ikke mindre end 10 roere
ude på årets første rotur efter kaffen skønt at trække i årene igen.
Mindre heldigt har det været, at vores
både ikke var helt så tætte, som vi troede eller håbede på. De så ellers så
flotte ud - og alle var færdige til tiden ren fornøjelse.
Nu jeg er ved bådene, vil jeg lige gøre
nogle hold opmærksom på, at det ikke
er helt lige meget hvordan rosæderne
vender . . . .

Forresten håber jeg ikke, at årets første
senior-roaftens fremmøde varsler noget om den kommende rosæson, lidt
regn og lidt storm skal da ikke holde en
rigtig roer fra at få mortion, frisk luft og
være sammen med hyggelige mennesker, vel.
Så vel mødt næste gang, vi venter jo på
dig.
Hilsen fra rochefen
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Til orientering:
1. hold af nye kaniner (kommende
roere) instrueres lørdag d. 26.-4. kl. 916 + onsdag d. 30.-4. kl. 19- 21.3o.
2. hold instrueres d. 10.- 5. kl. 9-16 +
onsdag d. 14.-5. kl. 19-21.30.
Begge hold bliver instrueret færdig af
de enkelte instruktører.
Der har allerede meldt sig 11 personer.

$
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Kalenderen:

v/ Anne-Mette Kallestrup Reeslev

------

Søen rundt kl. 10.00
Bestyrelsesmøde
Instruktion af 1. hold kaniner (+30/4)
Løvspringstur kl.9.30. Overnatte i Ry
Kafferoning
Orienterings-rotur kl.19 med historiske spørgsmål
Instruktion af 2. hold kaniner (+14/5)
Als rundt
Bestyrelsesmøde
Sydjyskekreds madpakketur her på søen + Fuldbro, kl.9.30
Århus bugt Egå - Kaløvig
Kafferoning
Natroning, kl. 22
(Samme tur) Fugletur (grundlovsdag)
Gudenåmuseet, teltovernatning. Kl.9.30
Hjarnø el. Tunø rundt
Grillaften kl. 21.00
Bestyrelsesmøde
Kafferoning
Tur til Randers
Kafferoning
Medhjælp til arbejde på festivalen.
Bestyrelsesmøde

------

17. april
24. april
26. april
3.-4. maj
6. maj
7. maj
10. maj
16.-18. maj
22. maj
24. maj
29.maj
3. juni
4. juni
5. juni
7.-8. juni
14. juni
17. juni
19. juni
1. juli
4.-6. juli
5. august
7.-10. august
14. august

Adelgade 47 . Skanderborg . Tlf. 86 52 00 46

Sportsundertøj - Myggemidler - Solcremer

%
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Faste
arrangementer
i roklubben
23. august
29.-31. aug.
2. september
13. september
18. september
27.-28. sept.
7. oktober
9. oktober
18. oktober
25. oktober
20. november
6. december
18. december
10. januar

Fra 22. april
Mandage: Ungdomsroning kl. 19
Veteranroning kl. 9
Tirsdage: Seniorroning kl. 19
Torsdage: Seniorroning kl. 19
Veteranroning kl. 9

Kanindåb kl. 10.00 med efterfølgende rotur & grillaften
Landsmotionsstævne i Svendborg
Kafferoning
Østjydsk venskabsmatch - afholdes af os - her
Medhjælpere til forplejning søges.
Bestyrelsesmøde
Tur til Limfjorden, start i Skive
Kafferorning
Bestyrelsesmøde
Løvfaldstur, låner både i Ry
Standerstrygning
Bestyrelsesmøde
Julefrokost
Bestyrelsesmøde
Nytårskur

Adelgade 123 . Skanderborg . Tlf. 86 52 40 88
&
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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. 4
udkommer
10. maj
deadline
1. maj
Nr. 5
udkommer
10. juni
deadline
28. maj
Nr. 6
udkommer
10. juli
deadline
1. juli

Rengøring af
klubhuset

Til lykke
- med fødselsdagen

Uge 15-16

APRIL
13 Susanne Sigaard
17 Flemming Christiansen
23 Thomas Larsen Wessel
24 Poul Erik Larsen
26 Gustav Holm
27 Hanne Riber Nørding
28 Anne Kubiak
29 Gitte Christiansen
30 Agnethe Thomsen
MAJ
2 Egon Rasmussen
5 Jane Bolander
8 Carl Erik Thordal
9 Kurt Dittmer Pedersen
11 Marianne Bredsdorff-Larsen
18 Willi Dupont

Lone Roesen
Ole Jørgensen
Anne Møller Jørgensen
Eva Munk Bertelsen
Emil Jensen
Simon Stubkier
Lasse Møller Christensen
Uge 17-18
Veteraner
Uge 19-20
Birgitte C. Aastrup
Hanne Løkke Leth
Ole Larsen
Grete Bager
Carsten Lykke Christiansen
Louise Balsen Meier
Mathias T. Kjær

Den ansvarlige på holdet
finder i god tid en egnet dag
'
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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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