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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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86 52 52 00
Danmarksvej 8 - 8660 Skanderborg - www.skantag.dk
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Nyt fra FORMANDEN
Så er det atter tid til lidt nyt fra formandens pen: Der er god gang i roningen, men
nogle gange er der stadigvæk plads til flere på de faste rotider.
Der er god gang i instruktionen af de mange nye. Der er kommet 19 nye
medlemmer allerede, og der er flere på vej. Jeg vil gerne byde velkommen til alle
Jer nye medlemmer, der har valgt at prøve lykken i Skanderborg Roklub. I er
kommet til en aktiv klub med en del tilbud, men det kræver til dels, at I selv gør
noget, når I er frigivne. Det kan godt være svært at komme ind i klubben, hvis man
ikke selv er aktiv. Jeg vil også gerne takke Grethe og instruktørerne for den store
indsats med instruktion. Det eneste ønske, jeg kunne have, er, at der kom flere
ungdomsroere, men det kan I jo ikke gøre for!
Der skal dog også lyde en ærgrelse over, at rochefen fortæller, at nogle har tilmeldt
sig til instruktionsdag, men så bliver væk, fordi det regner. Det er ikke rimeligt over
for de andre, der er afhængige af de udeblevne. Nogle instruktører har sagt nej til
andre gøremål en hel lørdag, og så er det ikke rimeligt, at folk bare udebliver.
Der har været nogle langture – blandt andet har der været en St. Bededags tur, hvor
vi var 8, der forsøgte at komme rundt om Als. Det lykkedes ikke helt, men der er
forhåbentligt mere held næste gang. Turens største overraskelse var, at Niels hele
2 gange oplyste, at gaffa-tape er noget opreklameret stads. Det er ganske andre
toner, end jeg har hørt de foregående 21 år, jeg har kendt herren, hvor gaffa-tape
altid har været vidundermidlet, der kunne klare alle situationer.
Grethe havde inviteret hele Sydjysk kreds til madpakketur, men det var der ikke så
mange, der havde opdaget, for der var ikke en eneste tilmeldt. Det skal dog ikke
forhindre Jer i at deltage i andre klubbers madpakketure.
Fredag den 9. maj havde vi 2 både og nogle instruktører og roere ved Vester Mølle,
hvor den lokale distrikts psykiatri havde sommerdaghøjskole. Der kom ikke så
mange på vandet, men vi viste da roningen frem – måske giver det bonus på
længere sigt. Tak til Jer, der deltog.
2 uger senere var der lys nat, og Sparekassen Kronjylland havde spurgt, om vi
ville være med til et arrangement. Det blev til, at vi skulle ro 42 kilometer på
roergometer i løbet af 4 timer, og samtidig kunne interesserede prøve det andet
roergometer i 2 minutter. Jeg må indrømme, at jeg var lidt spændt på, hvor langt vi
kunne ro på de 4 timer, men det gik over al forventning: Vi nåede lige over 58
kilometer. Vi fik en check fra Sparekassen Kronjylland på kr. 2.500. Mange tak for
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det. Vi har allerede talt om at gentage den gensidige succes en anden gang. Og
undskyld at jeg ikke har fået kommunikeret aftalen godt nok ud til Jer alle. Og
selvfølgelig en stor tak til alle Jer, der gav et par hænder i et antal minutter. Jeg tror,
at flere fik øjnene op for, at et roergometer er noget mere anstrengende end at ro i
en inrigger på søen.
Jubilæumsudvalget har holdt et møde med tidligere formænd, så de kunne komme
med nogle beretninger om deres tid i roklubben. Det var en god dag for de
fremmødte.
Fra Danmarks smukkeste Festival kom der et ændret tilbud i år. Der har de sidste
par år været lidt rod med situationen for bomvagterne ved indkørslen fra Dyrehaven, for der var også andre vagter der, og det gav lidt problemer med, hvem der
skulle gøre hvad. Derfor ville Festivalfolkene godt have deres egne vagter der.
Derfor gav de os et tilbud om at være vagter for de biler, der bliver fjernet, fordi de
er ulovligt parkerede. Det har vi talt om i bestyrelsen, og vi har talt med nogle
medlemmer. Vi er ikke begejstrede for udsigten til at skulle være dem, der møder
sure personer, som skal betale 550 kroner for at få deres bil udleveret. Da det
samtidig strækker sig over 6 hele døgn – herunder selve festivalen – har vi set i
øjnene, at det vil blive umuligt at finde personer nok. Så vi har desværre kun tjansen
med oprydning i år – foreløbig da for
der kan komme flere tilbud om arbejde.
Jeg håber ikke, at I bliver for skuffede,
men hvis I vil hjælpe med oprydningen,
så meld Jer hurtigt.
Hugo har været til reception i Solbjerg
Søsport, der har fået nye lokaler. Tillykke til vore naboer med det – jeg må
se at besøge dem snart – så måske
skulle man lave en lille rotur på den
kønne sø?
Skolevej 14D - 8250 Egå

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

I den nærmeste fremtid er der flere
muligheder for lidt anderledes roture.
Det er f. eks. tur på Århusbugten og
natrotur med efterfølgende fuglestemme-tur. Det er ture af kortere varighed, så man ikke behøver at rykke
en hel weekend eller mere ud af en
belastet kalender. Pinseturen bliver
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ikke til noget på grund af manglende tilmelding.
Inden længe deltager vi i projekt Sommerferieidræt, som finder sted i starten af
skolernes sommerferie.
Da vi har ØVM (Østjysk Venskabs Match) her i klubben lørdag den 13. september,
kan I godt reservere den dag, så vi kan få mange deltagere med. I må da også godt
træne lidt på forhånd, så vi også kan vinde nogle medaljer.
Og fra den mere kuriøse afdeling – undskyld Søren – vil jeg kort nævne Sørens
instruktion af sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen. I kan læse lidt om det
andetsteds i bladet. (Kommer i næste nr., Red.)
Til sidst vil jeg gerne ønsker Jer alle en rigtig god sommer med mange gode
oplevelser. Sørg for at nogle af disse oplevelser kommer til at foregå sammen med
rovennerne i Skanderborg Roklub. (Og så vil jeg lige indføje, at jeg ser med alvor på
de tendenser, der er ved at bliver indført med journalistiske paparazzimetoder. Nå
spøg til side: Jeg synes, det er fint, at Susanne holder fast i sit virke som journalist).

Støt vore sponsorer – de støtter os
Erik Jensen
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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Vidste du det om formanden?
ham med i roklubben, hvor de begge var
(og stadig er) medlemmer.
Hvor længe har du været medlem af
roklubben?
21 år – og dengang havde jeg ikke
prøvet at ro før.
Har du prøvet noget farligt i din tid
som roer?
Ikke noget rigtig farligt. Tre gange har
jeg måttet søge nødhavn, senest i Bededagsferien, da nogle stykker fra klubben og jeg var på vej rundt om Als. Det
har hver gang været på havet.
Det lykkedes for Træsejlets journalist at
møde klubbens travle formand, Erik
Jensen, en tirsdag aften efter en rotur.
Hermed bringes det første af en række
portrætter af roklubbens bestyrelsesmedlemmer.
Blå bog
Erik er 45 år og født i Sdr. Resen ved
Karup. At han ”endte” som borger i
Skanderborg og medlem af Skanderborg Roklub er lidt af en tilfældighed.
Efter endt studie i Århus boede Erik en
periode hos sine forældre i Brædstrup,
da det var svært at finde en bolig i
Århus. Han havde samkørsel til Århus
med to Skanderborg-gutter (blandt andet Allan fra klubben). Det var ham der
fik Erik til at flytte til byen, hvor han
kom til at bo i samme hus som Allan og
Steffen, og de kunne lige så godt tage

Hvad er det længste, du har roet på
en dag?
120 km. Det var til Randers. Det var
sammen med Merete og Kim. Vi havde
bestemt et helt år i forvejen, at vi ville
prøve det. Heldigvis havde vi kanongodt vejr. Vandet var helt blikstille. Ellers havde vi ikke kunnet gøre det. Det
tog 18 timer.
Hvad synes du om festerne i klubben?
Det er forskelligt. En god fest er, når
der er en del mennesker - helst 25. Der
skal være gang i den. Noget med underholdning, god musik, dans, stemning og
selvfølgelig god mad.
Hvad er den bedste film, du har set?
Det ved jeg ikke. Jo, det er nok ”Once
upon a time in the West”, så kommer
”Once upon at time in America” og
“1900”.
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Hvad er den bedste bog, du har læst?
Jeg læser ikke ret mange bøger, men
når jeg gør er det mest spændingsromaner. (Erik tænker sig om meget
længe). Jo for resten, en biografi om
Marilyn Monroe gjorde et stort indtryk.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 1
mill. kr.
Jeg er ret sparsommelig og dur ikke til
at bruge penge. Det blev nok noget
med fast ejendom og bil – og så rejse
lidt.
Selv en formand har en ende!
Skal du have fuldskæg igen?
Det tror jeg ikke. Jeg havde glemt mit
barbergrej på en ferie til Grækenland,
og så bestemte jeg mig for at lade det
stå. Jeg var ikke god til at få det klippet,
så det blev temmelig langt og vildt. Det
var ret varmt, da det nåede ned på
maven!
Hvem ville være en uvelkommen gæst
hos dig?
Uha, nu skal man jo passe på, hvad man
siger. Ingen vil være uvelkommen, men
jeg vil sige det sådan, at de mindst velkomne nok vil være Pia Kjærsgaard,
Peter Skaarup, Margrethe Auken og
Ritt Bjerregaard. Jeg kan ikke klare den
måde, som de fører sig frem på. Allermindst velkommen vil være folk som
Jønke.
Hvad laver du, når du ikke ror?
Jeg går ture, ser TV og spiller fodbold i
Brædstrup IF af 1924. Jeg har ingen
fast plads på holdet. For det meste er
jeg forsvarsspiller. Jeg har spillet alle
pladser undtagen målmand.

Tak for samtalen, Erik.
Næste måneds portræt bliver af rochef
Grethe Dyrby.

Brolægning
Jord, vej, kloak
Fagentreprise
Totalentreprise

Edelhofvej 2c
8462 Harlev
Kurt Lausen, privat.. 86 52 27 46
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Danmarks Smukkeste Festival
Som de sidste år har vi igen i år mulighed for at hjælpe til ved festivalen.
I år satser vi kun på en ting, men det er noget, vi har gjort de sidste
mange år: Som sædvanligt har vi oprydning under selve festivalen på
festivalpladsen. Vi skal bruge ca. 25, der vil yde en indsats 4 ½ time hver
af de 3 dage. Til gengæld får man en gratis partoutbillet, og roklubben
tjener penge.
Jeg håber, at I vil være med til at hjælpe, så vi kan få en masse ud af aftalen.
Meld Jer til undertegnede. På forhånd tak. Det er ikke kun for medlemmer, men medlemmer har selvfølgelig førsteret, hvis der melder sig for
mange.
Erik Jensen
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Lisbeth og Poul

FR
A

E
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Efter et par aflysninger af roture her i
foråret er det dejligt at kunne konstatere, at turen til Randers er fuldtegnet
allerede flere uger får sidste frist.
Vi glæder os til atter en god rotur på et
dejligt farvand.

U
D
V
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Roturen til Randers

OMHU

T
G
L

Kvalitetsvine
udvalgt med omhu
fra hele verden.
Peter Beiers
luksuschokolade,
udsøgt spiritus,
cigarer samt
flere specialiteter.
Adelgade 75
Skanderborg

LARS JOHANSEN . TLF. 86 52 00 83

8651 2212
Fax 8651 2216
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Godt i mål
Fredag aften skulle det store slag stå. Vi
skulle ro et maraton nede i Sparekassen
Kronjylland. Med andre ord skulle vi ro
mindst 42.195 km.
Vi var en masse roere fra Roklubben og
heldigvis for det. Vi havde besluttet, at vi hver især skulle ro i 15 min. Det fandt vi
heldigvis ud af før start, at det nok ikke ville gå helt som forventet. Skiftene blev sat
ned til 5 min. og kl. 19.00 var vi alle opsat til at yde det bedste. Formanden, Erik
Jensen, var første mand på sædet. Ret hurtigt stod det klart, at det nok ikke ville
blive et problem at nå distancen på de 4 timer der var afsat til formålet.
Anledningen til hele arrangementet var naturligvis aftenåbningen i Skanderborg
fredag aften d.23. maj. Vi havde fået en henvendelse fra Sparekassen Kronjylland
om vi ville være med til det arrangement, og når vi kan gøre reklame for rosporten
stiller vi jo normalt gerne op.
Med Anita ved ”åren” som sidste person blev klokken 23.00, og samlet havde vi på
dette tidspunkt roet 58.032 m. Så målet blev så rigeligt nået.
Fra klubben skal der lyde en stor tak til Sparekassen Kronjylland og Bent Andersen
for arrangementet og de 2.500 kr. som vi fik for vores deltagelse. De luner godt i
klubkassen og med op til flere både på bestillingslisten skal der også skrabes en hel
del penge sammen. Samtidig skal der naturligvis også lyde en stor tak til alle de
medlemmer der ydede både passiv og aktiv indsats i forbindelse med arrangementet. Der skal også lyde en tak til Maj-Britt Christensen fra banken for alle
billederne, som vi har fået og som senere vil kunne ses på vores hjemmeside.
Hugo Stigsen

post@hotelskanderborghus.dk . www.hotelskanderborghus.dk
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Als Rundt
I Åbenrå Roklub siger de, at kun halvdelen af dem der starter, kommer rundt.
St. Bededag morgen kl. 6.30 mødtes
Grethe, Poul, Vibeke, Erik, Astrid, Marianne, Niels og Dorte og kørte til
Åbenrå, hvor vi havde lånt en 2´åres og
en 4‘åres i den hensigt at ro Als rundt.
Vi skulle have en nat i telt, så den personlige udrustning var på overlevelses
niveau. Med velvillig hjælp og alskens
gode råd fra et par Åbenrå roere stod vi
ud af fjorden med en let vind fra vest.
Kl. 11.00 et sted mellem Jylland og Als
holdt vi bådene sammen for formiddags
bjesken og udveksling af lakridser. Vinden var gunstig, og på Nordals bordede
vi en badebro for 1. at gå bag en busk
og 2. spise frokost. Et ”fodboldhold”
havde sat fiskeliner ud og bød på blommebrændevin.
Efterhånden var vi i fireren blevet ret
skrappe til det nye skift: hvert kvarter.
Vi nærmede os Fynshav, hvor vi skulle

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

overnatte på en campingplads. Havde
Marianne nu lavet nok skipperlabskovs? og vi var ved at være godt ømme
bagi selv om alle havde deres egen
yndlings pylrepude med.
Men nu ville 2´eren gerne i kontakt, og
det viste sig at de havde haveri på riggen. Et forsøg på at udbedre skaden
med tovværk faldt ikke heldigt ud, så de
måtte på slæb. Heldigvis var vi ikke så
langt fra campingpladsen syd for Fynshav.
Vi gjorde landgang på åben strand, efter
behørigt at have tømt bådene medens
de stadig flød. Derefter var det godt at
få varmt tøj på igen.
Og hvilket held! Campingfar dykkede
ned i nogle store kasser med skrammel
og fremdrog efter et kvarter de nødvendige skruer og møtrikker så riggen
kunne repareres.
Og så viste det sig at Mariannes rummeter skipperlabskovs rakte til otte meget sultne roere.
Lørdag morgen efter en ikke alt for
varm nat. Man ligger og lytter. Er Grethe gået i gang med morgenmaden?
eller kan man tage sig et kvarter mere.
Det blæste med pålandsvind men bølgerne så på afstand rimelige ud. Dejlig
morgenmad, og bådene skulle pakkes –
atter i vandet og af sted i frisk vind. Vi
troede at vi skulle i tørt tøj når vi kom i
bådene, men vinden tog til så vi kunne
ikke ligge stille og ikke skifte pladser.
Efter en times roning og tre bord vand
indenbords nærmede vi os Mommak

12

Maske.p65

12

02-06-2003, 21:40

Havn og besluttede at gå i havn og
afvente bedre vejr. Det blæste nu 9 – 10
m/sec og kroen havde lukket. Så måtte
vi prøve at være kulturelle, men kulturen var svær at finde i Mommak. Vinden lagde sig ikke. Hvad gjorde man
den gang man blæste inde uden en
mobiltelefon? Grethe fik fat i Sønderborg Roklub. De havde en trailer. Vi
havde biler. I Åbenrå. Så stopper man
to nydelige ældre damer på søndagstur
og da damerne var gamle roere, nøjedes de ikke med at køre Grethe og Poul
til Sønderborg, men kørte dem hele vejen til Åbenrå. Så skal traileren bare
køres til Mommak,. Men Sønderborgs
trailer er lang og vejskilte stikker næsen
langt frem. Og nedlagte vejskilte kan
nok aktivere en politibil med blink og
udrykning. Heldigvis var politimanden
også gammel roer. Så vi kom til Sønderborg Roklub fra landsiden. En roklub
med varmt vand og varme på radiatorerne. Vi var trætte som havde vi roet
hele vejen. Havnegrillens bøffer og
fadøl gjorde godt og vinden havde lagde
sig da vi gik tilbage til roklubben.

morgenstarte på en rolangtur uanset
hvorfra man starter.
Ti min. roning og det begynder at regne.
Stille gennemtrængende regn men det
er mildt og vindstille. Efter et par timer
er alle tissetrængende og da der er en
pølsevogn i sigte går vi i land. Vi
udveksler teorier om hvorfor helt nyt
regntøj af bedste kvalitet alligevel giver
en våd mave. Efter varm kakao er vi
klar til at komme til at komme videre.
Efter nogle timer er vi ude af Als Sund.
Regnen stopper og vinden der er imod
tager til. Heldigvis har vi i dag plastikposer i skoene så strømperne er tørre,
selv om bådene er fyldt med tre bord
regnvand. Da det er forkosttid kommer
solen og vi gør landgang ved en bro.
Det sidste stræk er langt, vinden imod;
et rullesæde sidder fast men vi kommer
til Åbenrå og her står der en velkomstkomite. Hjælp til at få bådene op, der
bliver hentet bil i Sønderborg, bådene
gjort i behørig stand og vi får en kop
kaffe og en pils på terrassen inden vi i
blikstille sol sætter os i bilerne mod
Skanderborg.

Søndag morgen var det blik stille. Humøret stiger, det ser herligt ud. Sjovt
nok tager det nogenlunde lige langt tid at

Vi kommer igen for rundt vil vi.
Dorte Thernøe

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

Se mere på
www.nybolig.dk

13

Maske.p65

13

02-06-2003, 21:40

Jubilæumsbog om søens folk
Det har været kendt siden 1930, at 14.
marts 2005 vil Skanderborg Roklub
fylde 75 år. Men nyt for de fleste medlemmer er nok, at klubben blandt andet
vil fejre det med udgivelsen af en
jubilæumsbog.
Jeg har fået den fornøjelse at blive forfatter i projektet, som man nu har dannet en lille støttegruppe omkring, og jeg
skal hermed sige tak for opgaven, som
jeg glæder mig til.
Lad mig fortælle lidt om mig selv, for jeg
kan jo ikke benægte, at jeg ikke er medlem af klubben. Derimod har jeg erfaring med at skrive lokalhistoriske bøger
om Skanderborgs arbejderbevægelse

samt boldklubben og fjerkræklubben. I
den mere finurlige del af forfatterskabet ligger to bøger om gamle kalde- og
øgenavne samt en bog om Ole Lund
Kirkegaards forunderlige drengeår i
Skanderborg og dengang, vi bl.a. havde
den oprindelige Orla Frø-Snapper i
byen.
Nu har vi lagt fra land med roklubbens
bog, og jeg skal prøve at være styrmand
i det, der gerne skulle ende med, at vi
kan fejre både bogen og jubilæet om
knapt to år.
Det første møde har været holdt med
en række tidligere formænd, Peter
Holm, Allan Lund, Ole Hartmann, Hugo
Stigsen og Hans Jørgen Nielsen.
Der vil blive mange flere møder, hvor
jeg vil bede en række klubmedlemmer
om at granske hukommelsen og finde
billeder fra klubbens fortid. Kilderne til
bogen bliver desuden klubbens heldigvis
mange protokoller, klubbladene, fotomapperne, egnsarkivet og samlingen af
avisudklip.
Men jeg vil allerede nu bebude, at jeg i
løbet af den kommende vinter vil indkalde medlemmerne bredt til en såkaldt
„billedstorm“, hvor I skal møde med de
bedste fotografier fra jeres private
albums.

Nogle af de tidligere formænd har allerede
haft det første møde med Peter Abildgaard
for at levere materiale til jubilæumsbogen

PETER ABILDGAARD
peter.abildgaard@stiften.dk
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folk
T U N Ø eller
HJARNØ
RUNDT!
Hvis vejret er helt i top,
hermed menes vindstille:
Vi har i dag stået til disposition for Distrikts
Psykiatrien på Vestermølle.
Vi skulle være der fra 9 til 13, men der var
desværre ikke mange som turde prøve en
rotur. Faktisk var der kun to som vi kunne
lokke med, men de fik til gengæld også en
god oplevelse med en tur rundt om Kalvø i
et pragtfuld solskinsvejr. Den ene af dem
var vores medlem Jens Hansen, som havde
foreslået arrangementet for ledelsen.
Derudover var der nogle af lederne der måske følte sig forpligtiget til at prøve en tur når vi nu var mødt op.
Kl. 10.30 aftalte vi med dem, at vi godt
kunne ro hjem og vi får som aftalt penge for
det tidsrum der var aftalt, i alt 800 kr.
Følgende personer gav en hånd eller to med
for at få det til at fungere: Anne Kubiak,
Rita Følbæk, Niels E. Kristensen, Anny
Olesen, Birgit & Willi Dupont, Grethe
Dyrby, Poul Erik Jensen
Det medsendte billede er det sidste vi har af
Willi inden han drager afsted til Amerika
sammen med Birgit. Om Willi & Birgit har
tænkt sig at ro over "dammen" i båden vides ikke, men han så meget målbevidst ud,
da han stjal båden.

Så bliver det tunø, med lån af
både i Odder.
Med lidt vind:
Bliver det Hjarnø i Horsens
fjord med lån af både i Horsens.
Hvis ikke andet aftales er der
afgang fra Skb. roklub kl. 8,00
- hjemkomst ca. 18.30
Medbring madpakke + drikkelse til hele dagen, både
varmt og koldt.
Glem ikke solblusen og solcremen, heller ikke regntøjet,
man kan jo aldrig vide i dette
land.
Turene er på 25 - 3o km.

Willi og jeg har fået traileren ud af "soveposen" og den er nu klar til den første tur til
Odder Inriggerværft. God tur Hugo.

Vel mødt !

God weekend og god tur til Birgit & Willi

Grethe

Poul Erik
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GRILLAFTEN I ROKLUBBEN
Tirsdag d. 17. juni kL. 21.00 er grillen tændt, når aftenens motion er vel overstået. Vi vil spise et par pølse, drikke en øl eller
vand, slappe af og hygge os ved grillens varme.
Medlemmer, der ikke ønsker at ro en tur før er selvfølgelig velkommen.
Vi håber vejret vil vise sig fra den bedste side, så mød op og
vær med til en hyggelig aften sammen med rokammeraterne.
Aktivitetsudvalget

Svømmeprøve - Svømmeprøve
Til alle kaniner,
alle frigivne roere fra i år,
og roere der ikke nåede det sidste år,
alle ungdomsroere,
og alle der vil på langtur.
Der skal af lægges svømmeprøve
mandag d. 16. juni kl. 18 i søen.
Ved samme lejlighed skal der svømmes
mellem to årer, og der skal tages redningsveste på i vandet.
Rochefen

Adelgade 123 . Skanderborg . Tlf. 86 52 40 88
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Kalenderen:
14. juni
16. 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
18. september
27.-28. sept.
7. oktober
9. oktober
18. oktober
25. oktober
20. november
6. december

Hjarnø el. Tunø rundt
Svømmeprøve kl. 18
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
Tur til Limfjorden, start i Skive
Kafferorning
Bestyrelsesmøde
Løvfaldstur, låner både i Ry
Standerstrygning
Bestyrelsesmøde
Julefrokost

v/ Anne-Mette Kallestrup Reeslev
Adelgade 47 . Skanderborg . Tlf. 86 52 00 46
Sportsundertøj - Myggemidler - Solcremer
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Faste
arrangementer
i roklubben

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

Vi kan sige velkommen til følgende nye medlemmer i 2003:
Ungdomsroere:
174
Mette Buch Nielsen
181
Jonas H. Slumstrup
186
Søren Sloth Stigsen
Seniorroere:
171
Jytte Baagø Christensen
173
Anny Karin Nielsen
175
Åse Bjerre Thøgersen
176
Bjarne Thorup
177
Lars Erdmann
178
Kim Riisberg

180
183
184
185
187
188

Kirsten Wissing
Hanna Lylloff
Jørn Lylloff
Birgit Larsen
Inge Broberg Pedersen
Wenche Schmidt Pedersen

Veteranroere:
172
Gösta Pedersen
179
Karen-Bodil Ravn
182
Kjeld Abel
189
Ann-Helene Larsen

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. 6
udkommer
10. juli
deadline
1. juli
Nr. 7
udkommer
10. august
deadline
1. august
Nr. 8
udkommer
10. september deadline
1. september

Rengøring af
klubhuset

Til lykke
- med fødselsdagen

Uge 23-24

JUNI
3 Theis S. Andersen
15 Dorthe Enevoldsen
16 Ove Odgaard
20 Svend Åge Haysen
25 Christian Mosbæk Jensen
26 Simon Stubkier
28 Rasmus Nohr Rasmussen
JULI
3 Jørn Lylloff
10 Svend Rasmussen
14 Astrid Munch Hestbæk
15 Rita Følbæk

Susan Møller
Anita Kjær
Niels Thernøe
Stinne Stensgaard
Søren Stubkier
Cathrine Skov
Emil Dollerup
Uge 25-26
Veteraner
Uge27-28
Lisbeth Mathiasen
Poul Mathiasen
Lidy Jensen
Mads Palmelund
Astrid Munch Hestbæk
Niels-Bjørn B. Ovesen

Den ansvarlige på holdet
finder i god tid en egnet dag
19
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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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