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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

Eskebækparken 50
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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Indholdsfortegnelse:

Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Poul Mathiasen
Sarabjerg 21, Skbg.
Tlf. 86 52 07 27
E-mail: POM@LR.DK

Nyt fra FORMANDEN * 5

Journalist: Susanne Holde
tlf.: 86 52 58 57

Århusbugten * 7
Nattur og Natur * 8
Lys nat * 9
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TRÆSEJLET
er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er
åbent for debat, læserindlæg
og kommentarer.

Kalvø * 11

Bladets artikler udtrykker ikke
nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning.

Kalenderen: * 13

TRÆSEJLET
påtager sig intet ansvar for
uopfordret indsendt materiale
og eventuelle trykfejl i tekst
og annoncer.

Træsejlet udkommer * 15

Søerne rundt skærtorsdag * 12
Tur til Randers * 12

Til lykke * 15

Oplag: 250 stk.
Annoncer:
Erik Jensen
Tlf. 86 52 44 24
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
Velkommen til dette forårsnummer af Træsejlet. Der er heldigvis god gang i
roningen på alle tider af ugen. Skærtorsdag var der tur søerne rundt, og jeg har
hørt, at det var en fin tur, selv om den blev lidt længere end først annonceret.
Vejret var jo fint i påsken, og det fine vejr fortsatte faktisk lige hen til lørdag den
26. – den dag kom der en halv snes nye, der gerne ville instrueres. Det blev
desværre nødvendigt at reducere instruktionen som følge af den hårde vind, der
kom lige imod os fra Skårup (og Sibirien).
Den 10. maj er der igen instruktion af næste hold nye, og der er også en hel del, der
ønsker at komme den dag. Det er rart at se, at vi i Skanderborg Roklub til stadighed
kan tiltrække personer, der ønsker at lære at ro. Vi er vist allerede ved at opbygge
en venteliste.
Tidligere har jeg nævnt vore 2 nye instruktører: Anita Kjær og Susanne Holde.
Begge de unge damer er allerede i gang med at instruere nye, så det er lige på og
hårdt.
Til Jer, der ikke er kommet i gang med roningen endnu i dette forår, vil jeg sige, at
det er nu, I skal i gang. Så får I mest ud af sæsonen, og naturen er altså smukkest
lige nu. Det kan da godt være, at det regner lidt ind imellem, men det har vi nu ikke
været plaget for meget af.
Som jeg tidligere har nævnt, er vi i bestyrelsen ved at ændre reglementet – lidt i
første omgang, men sådanne ændringer griber om sig. Jeg håber, at vi snart kan
præsentere det nye reglement for Jer. I det daglige sker der ikke de store ændringer,
men vi synes, at reglementet skal være tilpasset nutiden. (Vi har af gode årsager
valgt at lade være med at bestemme noget om klubdragter og disses farver, for vi
har erfaring for, at der godt kan gå et halvt år med at diskutere dette.)
Palle har været ved at opdatere vores hjemmeside, og I kan se den på
www.skanderborg-roklub.dk. Palle får lavet det således, at alle I bestyrelsen og
redaktøren kan nås uden at kende deres mailadresser – I kan f. eks. blot skrive
formand@skanderborg-roklub.dk, så finder systemet selv ud af hvem, der er
formand. Vi har fundet ud af, at der faktisk er nogle, der læser vores hjemmeside,
for det siger de, når de henvender sig. Den er altså ikke overflødig, og den skal
derfor være opdateret. I fremtiden vil den blive yderligere udbygget. Tak til Palle
for indsatsen.
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I den kommende tid har vi et par aktiviteter på vej. Fredag den 9. maj skal vi give
roture for interesserede på en sommerlejr, som den lokale distriktspsykiatri arrangerer ved Vester Mølle. Hvis der er mange interesserede, tager vi en dag mere i
ugen efter.
Til lys nat fredag den 23. maj har vi fået et tilbud fra Sparekassen Kronjylland. Vi
har sagt ja til at møde op med vore roergometre. Det ene skal vi selv ro på, og vi vil
forsøge at ro mindst et maratonløb (42,195 km) på de 4 timer mellem kl. 19 og 23.
Her skal vi bruge nogle frivillige. Sparekassen Kronjylland vil sponsorere et beløb
pr. roet kilometer. På det andet roergometer kan publikum få lov at ro om kap.
Hver deltager skal ro 2 minutter, og hver time kåres en vinder.
Dagen efter – d. v. s. lørdag den 24. maj – er der madpakketur for Sydjysk Kreds
her i Skanderborg. Selv om det er for hele kredsen, har vi en erfaring for, at der
ikke kommer flere, end at vi har både nok, og der er derfor ingen, der skal holde sig
væk – hvis I tilmelder Jer. Senere er der flere madpakketure i andre roklubber.
Hvis jeg ikke husker forkert, er der flere muligheder Grundlovsdag, og der har vi
også selv en natrotur og fugletur.
Der er stadigvæk fremdrift i nogle af
aktiviteterne omkring jubilæet, og søndag den 4. maj er der træf for formænd
og andre, der kan fortælle noget om de
sidste mange år i Skanderborg Roklub.
Til sidst vil jeg gerne opfordre Jer til at
møde op til roningen. Vi ses i klubben
og på vandet.

Skolevej 14D - 8250 Egå

Støt vore sponsorer
– de støtter os
Erik Jensen

Tlf. 86 22 10 83
Fax 86 22 83 10
Bil 20 21 64 48
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ÅRHUSBUGTEN KR. HIMMELFARTSDAG
Vi mødes i Egå roklub kl. 9.00 torsdag d. 29. maj.
Samkørsel kan arrangeres efter endt tilmelding.
Herefter går turen afhængig af vejr og vind til Kalø og Nappedam, hvor de medbragte madpakker indtages.
Videre går turen over Skødshoved og hjem.
Forventet hjemkomst til Skanderborg senest kl. 19.00.
Tilmelding på opslag i roklubben senest tirsdag d. 20. maj.
Anne

Mobiltelefoner
Dataløsninger
Internet

Skanderborg

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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NatTur søen rundt
samt

Natur i Tåning å

Onsdag den 4. juni kl. 22 (Husk den 5. er Grundlovsdag ) mødes
vi i roklubben.
Vi vil ro søen rundt, og ved solopgang er vi nået til Tåning å, og vi
smutter så lige en tur op i den for at opleve fuglenes morgensang.
På vej hjemad vil vi holde morgenpause ved Skt. Croix, hvor vi
forhåbentlig vil blive trakteret med rundstykker og kaffe. (Hvem
har lyst til at komme forbi med rundstykkerne ??? )
Husk madpakke samt drikkevarer til natten.
Tilmelding senest 27. maj på opslaget i roklubben.

FR
A

H
E

VIN
E

N
DE
R
E
V

U
D
V
A

OMHU

T
G
L

E
L

Brolægning
Jord, vej, kloak
Fagentreprise
Totalentreprise

ED
M

Vibeke

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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Lys nat
Fredag den 23. maj er der lys nat i Skanderborg. Det skifter lidt med opbakningen
fra lokalbefolkningen, men sidste år var der jo fyrværkeri, som trak særdeles
mange mennesker til byen.
Om det kan gentages i år, er nok usikkert, men vi i Skanderborg Roklub har en
mulighed for at være med til at trække folk af huse.
Vi har nemlig fået lavet en aftale med Sparekassen Kronjylland.
Denne aftale går ud på 2 ting. For det første vil vi lave maratonroning, som går ud
på, at klubbens medlemmer vil ro 42,195 km på 4 timer – fra kl. 19 til kl. 23 – på
roergometer. Vi forestiller os, at hver roer skal knokle i 15 minutter, men det bliver
selvfølgelig muligt at dele op i andre/mindre tidsenheder. For hver kilometer, vi
roer, giver Sparekassen Kronjylland et beløb.
Vi vil selvfølgelig gerne have flere sponsorer, der vil give os et beløb pr. roet
kilometer.
På det andet roergometer laves en konkurrence for interesserede gæster. Man skal
ro 2 minutter, og for hver time kåres en vinder, der får en præmie, der er sponseret
af Sparekassen Kronjylland.
Jeg håber, at I tager godt imod dette tilbud om en sponsoraftale fra Sparekassen
Kronjylland, og jeg håber, at I vil give to hænder ved roergometeret i en periode –
ligesom jeg gerne ser så mange af klubbens medlemmer som muligt kigge forbi for
at støtte op om arrangementet.
Erik

post@hotelskanderborghus.dk . www.hotelskanderborghus.dk
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Hjemmeside
Når du læser dette indlæg, skulle den nye hjemmeside på Internettet være sat i
gang. Vi har gennem næsten 2 år haft en hjemmeside, men vi har ikke kunnet tage
os sammen til at få den opdateret. Det går bare ikke: Enten skal den være opdateret
– ellers skal vi ikke have den.
Palle har lavet ændringerne, og nu kan du se den, hvis du går på Internettet og
klikker ind på www.skanderborg-roklub.dk (selv mit gamle tekstbehandlingssystem laver navnet om til et link, så det indikerer, at Internettet ikke er så nyt
endda).
På hjemmesiden er der lavet sider med vigtige emner som: Noget om roning, noget
om roklubben og ungdomsroning. Der kommer billeder fra nogle aktiviteter, og
kalenderen er der. Senere kommer Træsejlet også med.
Vore sponsorer nævnes, og her vil jeg gerne opfordre sponsorerne til at tilkendegive, om de angivne links er i orden.
Som en nyhed har vi fået emailadresser til alle bestyrelsesmedlemmer og til
redaktøren af Træsejlet.
Vi er helt på det rene med, at hjemmesiden kan gøres bedre – både indholdsmæssigt og teknisk, men i første omgang gælder det om at få noget op at stå.
Vi er meget taknemmelige for at høre Jeres mening om noget, vi kan lave om eller
gøre bedre, men vi vil da også gerne høre, hvis der er noget, I er tilfredse med.
Erik

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

URO-NYT
er ikke
modtaget
denne gang
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Kalvø
Af Susanne Holde

Andet afsnit af ”Hvad vi ser fra robåden” handler denne gang om Kalvø.
Øens historie er unik, idet den har huset et munkekloster. Der var tale om et
cistercienserkloster, og det er grundlagt omkring 1160.
Munkenes hverdag gik med at bede, arbejde, dyrke lægeurter og afskrivning
af Bibelen. I det ordenen bød at leve et meget asketisk og isoleret liv, skulle
man mene at placeringen på Kalvø var ideel. Men helt undvære kontakt med
omverden kunne man ikke. Efter en vinter hvor søen var frosset med et lag is,
der forhindrede sejlads men samtidig var for tynd til at bære gående personer,
var munkene ekstremt forkomne. De fik lov til at flytte deres kloster til Øm
ved Mossø, hvor det lå til efter reformationen. Senere - omkring 1560 - blev
det revet ned, og materialerne blev brugt til at bygge Skanderborg Slot.
Siden er resterne af klosteret ved Øm blevet udgravet, og man kan nu se det
meste af grundplanen, en masse gravrester og mange af lægeurterne, der har
overlevet siden munkenes tid. Nogle
af lægeurterne menes stadig at vokse
på Kalvø.
Er man mere interesseret i klosterets
og munkenes skæbne, kan man læse i
Øm Klosters Krønike, der blev nedskrevet i perioden 1207-67, eller man
kan lave en lille udflugt til klosteret.
Der er åbent for besøgende i sommerhalvåret.

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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Søerne rundt skærtorsdag
- oplevet af Susanne Holde
Skærtorsdag morgen klokken 10
havde vi sat hinanden stævne.
Vi ville nyde at dagen var fri,
det fører for vidt alle 13 at nævne.

At golfklubben ligger smukt i det grønne,
var noget vi alle måtte skønne.
Vi indtog vores medbragte øl og mad,
ja – det kan gøre en roer glad.

Turens mål var for alle kendt
spørgsmålet var – ville det blive nemt?
Vi ville gerne søerne rundt,
en langtur i robåd er nemlig sundt.

Ikke alle som sad ved et ror,
styrede som efter en snor.
Hvad laver Poul inde i de siv?
”Øh, jeg studerer lidt fugleliv.”

Vandstanden i søen var meget lav,
en forskrækkelse det nogen gav.
I Skårup hvor vi gik rigtig t´en,
ramte båden pludselig en sten.

Klokken fire var vi atter hjemme
fra en tur, vi sent vil glemme.
Flere var ømme i deres bag,
men alle havde haft en dejlig dag.

Tag en fridag - og ro med til Randers
Holder du fri fredag den 4. juli har
du chancen for at komme med på en
Randerstur, som vil give dig mulighed for at opleve en rigtig rolangtur.
Vi overnatter i Silkeborg og Tange
og når til Randers mellem kl. 17 og
18 om søndagen.

Nærmere i næste nummer at Træsejlet - men først til mølle - først til
Randers (vi har 9 pladser).
Lisbeth og Poul
Tilmelding på opslagstavlen

Adelgade 123 . Skanderborg . Tlf. 86 52 40 88
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Kalenderen:

------

18. september

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
Madpakketur i Esbjerg,30-40 km
Kanindåb kl. 10.00 med efterfølgende rotur & grillaften
Landsmotionsstævne i Svendborg
Kafferoning
Østjydsk venskabsmatch - afholdes af os - her
Medhjælpere til forplejning søges.
Bestyrelsesmøde

v/ Anne-Mette Kallestrup Reeslev

------

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
16. august
23. august
29.-31. aug.
2. september
13. september

Adelgade 47 . Skanderborg . Tlf. 86 52 00 46

Sportsundertøj - Myggemidler - Solcremer

!
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Faste
arrangementer
i roklubben
27.-28. sept.
7. oktober
9. oktober
18. oktober
25. oktober
20. november
6. december
18. december
10. januar

Mandage: Veteranroning kl. 9
Ungdomsroning kl. 19
Tirsdage: Seniorroning kl. 19
Torsdage: Veteranroning kl. 9
Seniorroning kl. 19

Tur til Limfjorden, start i Skive
Kafferorning
Bestyrelsesmøde
Løvfaldstur, låner både i Ry
Standerstrygning
Bestyrelsesmøde
Julefrokost
Bestyrelsesmøde
Nytårskur

Vroldvej 5
Skanderborg
Tlf. 86 52 15 27

"
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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. 5
udkommer
10. juni
deadline
28. maj
Nr. 6
udkommer
10. juli
deadline
1. juli
Nr. 7
udkommer
10. august
deadline
1. august

Rengøring af
klubhuset

Til lykke
- med fødselsdagen

Uge 19-20

MAJ
18 Willi Dupont
23 Lasse Møller Christensen
30 Benny Ask Kristensen

Birgitte C. Aastrup
Hanne Løkke Leth
Ole Larsen
Grete Bager
Carsten Lykke Christiansen
Louise Balsen Meier
Mathias T. Kjær

Astrid M. Hilting
Allan Lund
Steffen Fogh
Ann Marie Kjær
Kirsten Christiansen
Morten G. Jensen
Sanne O. Christensen
Uge 23-24
Susan Møller
Anita Kjær
Niels Thernøe
Stinne Stensgaard
Søren Stubkier
Cathrine Skov
Emil Dollerup

Den ansvarlige på holdet
finder i god tid en egnet dag

Uge 21-22

JUNI
2 Kim Lykke Rasmussen
5 Martha Skrydstrup
6 Susanne Holde
7 Niels Thernøe
7 Allan Lund
13 Theis S. Andersen
16 Ove Odgaard
20 Svend Åge Haysen
21 Michael Vester Villumsen
25 Christian Mosbæk Jensen
25 Kasper F. Nielsen
26 Simon Stubkier
27 Stefan Jahn
28 Rasmus Nohr Rasmussen

#
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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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