TRÆS EJLE T
19. ÅRGANG . NR. 6
Juli . 2003

Svømmeprøve den 16. juni
SKANDERBORG ROKLUB

Maske.p65

1

03-07-2003, 21:13

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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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 et nyt nummer af Træsejlet. Der er kommet flere nye medlemmer,
og jeg vil gerne her sige velkommen til Jer også. Jeg håber, at I får mange gode
oplevelser sammen med andre roere. Der er en del aktiviteter i de næste måneder.
Der er allerede en del nye, der er frigivne, og det er godt at høre. Der holdes
styrmandskursus i august - mandag den 18. og torsdag den 21. Her får nye roere
mulighed for at blive uddannet til styrmand, så man ikke er afhængig af andre
styrmænd.
Vi har haft kontakt til vore sponsorer af reklameskilte på traileren. Der er desværre
en, der forlader os p. g. a. salg, men vi har da heldigvis fået tilsagn fra Aage
Wegener, Flügger, Nordea og Profil Optik.
Palle har efterhånden redigeret vores hjemmeside, så den er tilpasset vort nuværende behov. Men det vil ind imellem ske, at der kommer flere dele til. Hvis der er
nogle, der mener at have noget at bidrage med, er alle velkomne. Her på det
seneste er der kommet et nyt link, der henviser til www.trygsejlads.dk. Det er en
side, der er udviklet af Søsportens Sikkerhedsråd. Hvis I skulle være i tvivl, hedder
vores hjemmeside www.skanderborg-roklub.dk.
Ungdomsafdelingen har været med i ‘Projekt Sommerferieidræt’ igen i år. Der var
knap 20 unge interesserede med i løbet af de 2 dage. Jeg har hørt, at i hvert fald 2
af dem er interesserede i at lære at ro, så det er dejligt, at vi på den måde kan finde
nye medlemmer. Jeg vil gerne sige tak til instruktørerne, fordi I stiller Jer til
rådighed.
Der har været mulighed for at aflægge svømmeprøve 2 gange, men jeg må tilstå, at
jeg har været en af de mange, der ikke har deltaget. Jeg har til gengæld deltaget i en
vellykket grillaften, hvor Birgit havde allieret sig med pølsemestrene Palle og Paul.
For nogle år siden blev Træsejlet og mange andre idrætsklubbers klubblade ramt af
en stramning i fortolkningen af, hvordan reglerne for billig udsendelse var. Baggrunden var, at staten yder tilskud til udsendelse af aviser og blade - herunder
foreningers klubblade, men det må ikke være kommercielt. Det er sådan set meget
reelt. Hvis der er for mange annoncer, eller hvis klubbladet på anden måde
erstatter udsendelser til medlemmerne, kan der ikke udsendes til nedsat porto. På
daværende tidspunkt blev indbydelser, medlemslister og statistikker medregnet til
de oversigter, der trækker ned i andelen af redaktionelt stof, som skal udgøre
mindst halvdelen. Nu har regeringens ‘Tæskehold’, som skulle afdække problemer
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i lovgivningen for foreningslivet, fået ændret vejledningen, så disse naturlige dele af
et klubblad medregnes under redaktionelt stof. Jeg synes, at det er godt, at vi
fremover kan vise en medlemsliste eller kilometerstatistikken med god samvittighed uden at skulle tænke på, at det kan betyde, at vi overskrider en grænse. Vi har
heldigvis en del annoncer, men jeg synes ikke, at de fylder en væsentlig del af
bladet. Det skal de heller ikke, for så drukner de i hinanden.
I maj lånte vi en båd ud til nogle gæsteroere. Da ungdomsroerne efterfølgende
skulle bruge båden, fandt de tomme øldåser i den. Det er særdeles uheldigt, og den
pågældende klub er kontaktet. Men jeg vil kraftigt opfordre til, at jeg aldrig får en
lignende henvendelse fra en klub, hvor vi har lånt en båd. Det vil der blive set meget
ilde på!
Sct. Helene er i øjeblikket på værft, men det håber jeg ikke er tilfældet, når I læser
dette. Der skulle skiftes en del svøb, som var rådne.
Der har været talt om brugen af de oppustelige redningsveste. Disse virker kun
efter hensigten, hvis de er pustet op. Hvis den ligger i båden, mens man roer, har
man ingen gavn af den, hvis man falder i vandet. Så man skal altid have den
oppustelige redningsvest på, hvis man har valgt at tage denne med i stedet for en
‘traditionel’ vest.
I den nærmeste fremtid skal vi hjælpe med til Danmarks Smukkeste Festival, og der
skal vi samle tom emballage. Jeg kan stadigvæk godt bruge flere hjælpere.
Den 23. august er der kanindåb, og jeg vil godt opfordre alle nye til at komme og
blive døbt, men samtidig vil jeg også godt opfordre kannibalerne til at være rimeligt
humane.
29. - 31. august er der landsmotionsstævne i Svendborg. Tag med og få en dejlig
rotur i et dejligt farvand.
På DFfR’s hjemmeside kan man læse noget om landsmotionsstævnet. Der er
faktisk meget, man kan læse om på www.roning.dk.
Lørdag 13. september afholder vi Østjysk Venskabs Match, der er en kaproning for
sjov mellem østjyske klubber. Der kommer snart sedler op på opslagstavlen, hvor I
kan skrive Jer på.
Og så vil jeg gerne ønske Jer en fortsat god sommer.

Støt vore sponsorer – de støtter os
Erik Jensen
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Svendborg Roklub indbyder til

Landsmotionsstævne
den 29.- 30. og 31. august 2003
Indbydelsen:

Vi indbyder alle landets roklubber til at komme til Dansk Forening
for Rosports LANDSMOTIONSSTÆVNE, der afholdes med
udgangspunkt fra Vindebyøre Camping. Roningen foregår på
Svendborgsund.

Roturene:

Korteste tur: vestud omkring Iholm og retur ca. 10 km.
Længere tur: østud omkring Thurø og retur ca. 18 km.
Desuden tilbydes den kombinerede tur på ca. 30 km.
Dersom man ønsker at ro denne tur, må man påregne at
starte kl. 8.00. Dog max. 5 timer.

Rohold:

Man kan lave rohold hjemmefra, eller tilmelde sig i bureauet hvis
man ønsker at ro med venner fra andre roklubber. Styrmanden
tilmelder holdet i bureauet hvorfra kort og bådnummer udleveres.

Deltagerbilletter: Når man ankommer til campingpladsen får lederen, for den
enkelte roklub, på stævnekontoret udleveret en kuvert med billetter, T-shirt‘s og informationer.
Indkvartering:

Der er åbent for indkvartering på campingpladsen fra fredag
eftermiddag. www.vindebyore.dk.

Fortæring:

Campingpladsen har kiosk med mulighed for småindkøb. Desuden vil der fredag aften og hele lørdagen være fadølbar. Fredag
aften tilbyder vi en varm ret, desuden kan der købes sandwich,
kaffe og kage.

Morgenmad:

Der er mulighed for at bestille morgenmad til lørdag og frokost
søndag, samt frokostpakke indeholdende sandwich og et stykke
frugt.
Motionsstævne: Der kan bestilles T-shirt med Landsmotionsstævne logo.
T-shirt: T-shirten er mørkeblå og en god kvalitet.
Tilmelding:

Tilmelding og bestilling af div. på vedlagt tilmeldingsliste.
Senest tirsdag den 12 august.
7
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Dagmar, åh Dagmar
Nyt afsnit i serien:
Hvad vi ser på vores roture

Vil du være min…
Ja, Dagmar er vores allesammens men
Skipper, Niels Næsted Nielsen, har dog
et særligt forhold til den gamle dame.
Selv om man sjældent taler om en dames alder, bør det vel nævnes, at Dagmar er bygget i Korsør i 1937. Indtil
1991 sejlede Dagmar for havnerundfarten i København.
Der har siden 1869 været turbådssejlads på Skanderborg Sø. Den
skønne natur har altid lokket både lokalbefolkning og turister ud på søen. Den
første turbåd var en hjuldamper, der bar
navnet M/S Dagmar, og på den måde er
ringen hermed sluttet.

Men tilbage til Skipper, der sidder og
nyder en forfriskning, inden han tager
hul på dagens første sejlads. Han har
en glorværdig karriere som kaptajn og
skibsejer bag sig. I 22 år boede Skipper
på Grønland, hvor han i mange år havde
en passagererbåd til at fragte sig selv
og sin familie rundt i. Senere blev han
ejer af en sandsuger og grundlagde
Grønlands første betonstøberi, der producerede
kloakrør,
belægningsmateriale m.m.
På spørgsmålet om, hvorvidt Dagmars
økonomi hviler i sig selv, svarer Skipper:
”Uha nej. Jeg har sejlet Dagmar i 8 år,
og i den periode har hun været på værft
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to gange til henholdsvis 400.000 kr og
800.000 kr. Det betales af kommunen.”
Skipper fortsætter stolt:
”Det er en stærk og stabil båd. På en
sæson sejler vi ca. 8.500 km. Sidste år
var rekordår med over 9.000 passagerer.
Til sidst ros til roklubbens medlemmer:
”Jeg er meget glad for at møde jer i
jeres både. I er meget flinke og dygtige
til at hilse og vige for Dagmar. Det skal
I have ros for!”
Tak siger jeg på roklubbens vegne og
når lige at hoppe af inden afgang. De
sidste 5 min. har nye passagerer myldret ombord.
Af Susanne Holde

Materialeforvalteren
kan meddele, at Sct. Helene nu er kommet tilbage efter værftophold på Odder
In- og outriggerværft.
Årsagen til opholdet, var, at samtlige
svøb viste tegn på råd, og det var derfor
nødvendigt, at skifte alle svøb og bundstokke.
Roklubben har fået en god aftale med
Per Amby fra værftet om udskiftningen,
og arbejdet ser ud til at være lavet særdeles pænt. Jeg tror vi nu kan regne
med at Sct. Helene kan tjene os godt i
mange år fremover.
Vi siger tak til Per Amby for det gode
arbejde.
Willi
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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„Tryg sejlads“

Hvor blev alle kaninerne af til
svømmeprøveaflæggelsen?

Søsportens Sikkerhedsråd og ‘Tryg i
Danmark’ har lanceret en kampagne,
der hedder „Tryg sejlads“.

Kun 8 ud af 20 senior kaniner mødte
op, og kun 8 ungdoms roere i alt,det går
jo slet ikke.

Kampagnen omfatter et skib, der sejler
rundt til over 70 havne i landet, og der er
lavet en ny hjemmeside, der hedder
www.trygsejlads.dk.
På hjemmeside kan man finde væsentlig viden inden for sikkerhed til søs.

Alle kaniner skal aflægge prøven, tage
redningsveste på i vandet og svømme
mellem to årer. Det samme gælder for
ungdomsroere, og har I ikke aflagt prøven, kan I jo ikke komme med på de
kommende ture. Det ender nemlig med
roforbud, så skynd jer, at få en aftale
med ungdomslederen.
Det var opløftende, at der var 6
langtursroere, der svømmede de 500
meter, også her er det en betingelse for
at komme på langtur.

Der er emner som:
• Søvejsregler
• Farvandsafmærkning
• Sikkerhed til søs
Desuden kan man udføre test inden for
næsten alle dele af pensum til
duelighedsbeviset.

Hilsen fra rochefen

Det er selvfølgelig en ulempe, at man
skal have adgang til Internettet, men
hvis det er tilfældet, er det en god
hjemmeside at besøge.

Besøg;
Skanderborg-Roklub.dk

- roklubbens hjemmeside

Erik Jensen

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

Se mere på
www.nybolig.dk
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Traileren
I Skanderborg Roklub har vi en trailer,
der bruges til at transportere både i
forbindelse med langture og stævner.
Det er ikke gratis at have sådan en
trailer, og vi har heldigvis nogle meget
trofaste støtter, som har reklameskilte
på traileren. Vi har fornyet aftalerne
med:
•

Aage Wegener (2 skilte)

•

Flügger

•

Nordea

•

Profil Optik

Disse firmaer har været med i mange
år, og det er en uvurderlig støtte, vi får
på denne måde.

Jeg vil gerne takke de trofaste firmaer
for den store støtte, der gør, at vi kan
beholde det store aktiv i klubben, som
traileren er.
Erik Jensen

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

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

11
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Uronyt
Så blev det endelig sommerferie, og derfor er der masser af tid til roning. Og husk
nu, at man altid kan komme ud og ro hvis man er frigivet. Det eneste det kræver er,
at man kontakter en styrmand og får vedkommende med ud på søen.
SÅ er der arrangeret sommerlangtur. Den bliver lidt anderledes end den plejer at
være. Den kommer til at foregå i to dele. Den første del ligger 20.-21. juli og er en
tur/retur til Ry. Her kan alle (der har aflagt svømmeprøve) være med, indtil videre
betyder det, at det kun er Lasse, der kan komme med. Den anden del ligger 25.-26.
juli, og bliver noget hårdere. Det bliver Silkeborg tur/retur. De, der gerne vil med på
Silkeborgturen, vil jeg foreslå også deltager på Ry-turen. Det er fordi vi vil sikre os,
at alle, der kommer med på turen til Silkeborg, kan ro langt på en dag uden
problemer. Husk på, hvis en enkelt ikke kan holde til roturen vil det komme til at gå
ud over de andre på turen.
Til sidst en meget vigtig meddelelse: Vil alle ungdomsroere ikke være så vennelige
sende deres e-mail adresser til uroskb@hotmail.com også dem hvis addresse vi har
fået før. Det er vigtigt fordi oplysninger om turen vil blive skrevet til disse
addresser.
Hvis der er spørgsmål om turen eller
den daglige roning kan disse også rettes til den førnævnte E-mail adresse.
Så vil ungdoms afdelingen besvare
dem så hurtigt vi kan.
Forsat god sommerferie
hilsen ungdomsudvalget!

Skolevej 14D - 8250 Egå

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

LARS JOHANSEN . TLF. 86 52 00 83
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Styrmandskursus
I år bliver der mulighed for at komme
på styrmandskursus for nye medlemmer samt de, der ikke allerede er styrmand. Vi har 2 kriterier for deltagelse,
og de går på, at man skal være fyldt 15
år, og man skal have roet nogle ture
efter frigivelse.
Som styrmand har man meget større
mulighed for at ro, når man ønsker det
– afhængigheden af andre forsvinder,
når blot man kan finde deltagere til et
rohold.
Styrmandskurset omfatter emner som:
• Styreteknik
• Kommandoer
• Søvejsregler
• Dagligt rofarvand
• Pligter, ansvar og rettigheder
• Materiel og tovværk
• Orientering om klubben, vedtægter
og reglementer samt Dansk Forening for Rosport
Man skal deltage 2 aftener nemlig mandag den 18/8 og torsdag den 21/8, og

det foregår kl. 19 til ca. 22 begge aftener. Efterfølgende holder vi en lille eksamen for at se, om stoffet er gennemgået godt nok og sidder godt nok hos
deltagerne.
Man kan sammenligne styrmandskurset med at tage kørekort til bil. Og i
lighed hermed skal man ikke forvente at
være specialist efter kurset, men man
kan derefter opbygge sin erfaring på
grundlag af teorien.
Der kommer en seddel på opslagstavlen, hvor man kan melde sig til. Og det
kan måske lokke yderligere, at kurset er
gratis, og at klubben giver en kop kaffe/
te og et stykke brød.
Som kursets instruktør møder du: Grethe Dyrby, Niels Thernøe og Erik Jensen.

post@hotelskanderborghus.dk . www.hotelskanderborghus.dk
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Rochef Grethe Dyrby
er til klassisk / sporty tøj og vild med Peter Mygind
Blå bog
Grethe er født og opvokset i Skanderborg. Som 17-årig rejste hun fra byen
men vendte tilbage 8 år senere. På tre
dage fik Grethe tilbudt job og en dejlig
bolig på landet uden for Skanderborg.
Grethe troede, det ville blive et kortvarigt ophold i Skanderborg, men hun erfarede som så mange andre, at der er
skønnest ved Skanderborg. Roningen
har kun bekræftet Grethe heri.
Hvor længe har du været medlem
af roklubben?
Siden 1991. Jeg var så heldig at have en
god instruktør og en fantastisk medkanin. Vi tre mødtes mindst én gang om
ugen kl. 6 uanset vejret, og der var ikke
noget skønnere end den morgenkaffe
på søen. Merete kom jeg senere til at ro
tusindvis af kilometer med i ind- og udland.
Hvilke opgaver har en rochef
egentlig?
Mine opgaver omhandler alt inden for
selve roningen som at sørge for, at alle
nye medlemmer bliver instrueret, frigivet og aflægger svømmeprøve. Der
skal uddannes langtursstyrmænd og instruktører. Vi vil også gerne have, at
nogle tager på materialekursus.
Derudover skal jeg planlægge ture i og
uden for dagligt rofarvand. I år har vi
fået etableret et roudvalg, og det er jeg
rigtig glad for. Det er altid rart at kunne
deles om arbejdet. Alle aftaler om udlån

af klubhus og både er også min opgave.
Aftaler vedr. huset er i tæt samarbejde
med husforvalteren.
De fremtidige opgaver er ØVM d. 13.
september i år og et jubilæumsskrift til
klubbens 75 års jubilæum i 2005. Dette
arbejde er allerede gået i gang.
Hvad er det længste du har roet
på en dag?
Jeg har aldrig gjort noget så vildt som
Erik, der jo har roet 120 km. på en dag.
Jeg har været 5 timer om at komme
over Mossø i hårdt vejr. Til gengæld har
jeg også prøvet at blæse over den på 70
min. (med hjælp fra en paraply. red.)
Hvad er det farligste, du har prøvet
i din tid som roer?
Det var en gang, hvor vi forsøgte at
komme Fanø rundt. Jeg var ikke så
garvet dengang. Vi roede i 3 m høje
bølger. Vi blev væk fra hinanden. Da
jeg så opdagede, at båden med Anita
manglede, så syntes jeg, at det var rigtig
farligt. Uha.
Går du efter guldåren?
Det bliver ikke i år, men en gang skal
jeg have den. Den skal nemlig indgå i en
fingerring sammen med en sølvåre.
Grethe vil gerne spørges om den
smukkeste oplevelse, hun har haft
som roer, så det gør jeg naturligvis:
Vi roede på det Joniske Hav ved
Lefkas (Grækenland) om natten for at
få stille vejr. Da vi skulle sove, rullede vi
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soveposerne ud på stranden og faldt i
søvn med udsigt til tusindvis af stjerner,
men den er i skarp konkurrence med
roning i midnatssolens land og solnedgang til lejrbål i Sverige.
Skal du til festival?
Ja da!
Hvilke bands glæder du dig mest til?
Jeg ved faktisk ikke hvilke bands, der
spiller. Jeg skal bare passe mit job.
Hvilken mand synes du
er mest sexet?
Jeg synes den franske skuespiller
Gerard Depardieu er en dejlig mand.
Og Peter Mygind – ham er jeg også ret
vild med!
Hvad er den bedste bog, du har læst?
Jeg har læst mange, men Dinas bog
kunne jeg ikke slippe. Jeg fik ikke sovet
om natten, fordi jeg måtte læse videre.
Af andre gode bøger kan jeg nævne
Livslægens besøg af Per Olov Enquist
og Forføreren som er en trilogi af Jan
Kjærstad. I det hele taget læser jeg
mange historiske romaner.
Hvilken film er den bedste, du har
set?
Jeg kan nævne nogle film der har gjort
særligt indtryk. Det er Livet er smukt og
Postbudet som er en meget poetisk
film. Jeg kan også ret godt lide film med
Robin Williams – ham fra Mrs.
Doubtfire og Goodwill Hunting. I øvrigt
synes jeg, at der er lavet rigtig mange
gode danske film de senere år fx Italiens for begyndere og Mifunes sidste
sang.

Laver du nogensinde andet
end at ro?
Der er ingen der har sørget for en seng
til mig i roklubben! Nogle gange synes
jeg næsten ikke, at jeg har tid til at gå på
arbejde!
Hvad er dit sidste
spontane tøjndkøb?
Normalt er min tøjstil klassisk og lidt
sporty, tror jeg. Men sidst jeg købte tøj,
kom jeg også hjem med et par høje
sandaler med tynde remme.
Dem glæder vi os til at se Grethe spankulere rundt i.
Tak til Grethe fordi du ville være med.
Susanne Holde
Næste portræt bliver af materialeforvalter Willi Dupont.
15
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Statistik pr. 1. juli 2003
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

21
66
7
31
145
28
50
39
75
51
68
38
137
104
69
80
81
43
84
36
63
6
148
11
99
54
10
89
3
92
172
57
101
37
146
1
147
177
65
35
135
88

Grethe Dyrby
Susanne Holde
Gunnar Juul Thomsen
Niels Edvard Kristensen
Vibeke Freising
Anny Olesen
Anita Kjær
Rita Følbæk
Willi Dupont
Kirsten Højfang
Anne Margrethe Hermann
Agnethe Thomsen
Morten G. Jensen
Marianne Bredsdorff
Gunnar Dalby
Jonna Holst
Birgit Dupont
Poul Mathiasen
Helga Fisker
Per Rasmussen
Grethe Skovgaard Jensen
Allan Lund
Lone Roesen
Erik Jensen
Inge Brinch
Astrid M. Hilting
Niels Thernøe
Simon Stubkier
Aage Mølgaard
Anna Rosenqvist
Gösta Pedersen
Kaj Strandgård
Hans Jørgen Nielsen
Lise Poulsen
Irma Andersen
Egon Rasmussen
Lidy Jensen
Lars Erdmann
Grethe Kjær Jensen
Poul Nielsen
Hans Dollerup
Ejvind N. Andersen

Ialt Vinter
829
5
603 10
553
5
544
493
5
452
405
4
399
394
5
369
337
5
322
311
305
298
297
295
5
284
275
260
257
251
242
222
215
208
207
207
196
194
5
184
183
176
174
174
170
170
164
158
151
142
139

03
8
14
8
8

14
14
14
22
12
12
12
6
6
8

12

22

14

14
8
13
14

04
136
112
113
122
32
102
32
34
118
73
100
68
92
11
51
37
91
42
74
72
75
90
54
41
65
64
12
101
15
49
25
10
23
15
11
13
85
5
9
22

05
344
203
223
214
183
136
168
157
82
118
96
123
93
129
163
131
45
144
84
105
67
61
92
138
114
136
162
54
83
49
93
78
83
45
66
68
85
65
65
72
48
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06
320
262
198
188
265
214
187
208
163
164
122
131
104
165
72
117
128
98
111
77
115
80
84
43
24
8
33
30
94
91
66
95
89
92
108
83
60
74
74
111
55

07
16
16
12

14
12

14

12
12

4

4

4
12

9

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

173
24
73
144
83
97
96
82
123
130
115
100
67
113
175
169
176
184
49
17
153
178
5
124
164
91
155

Anny Karin Nielsen
Dorthe Thernøe
Birgit Skannrup
Max Øhrberg
Aase Iburg Andersen
Poul Erik Larsen
Kurt Mathiassen
Henning Iburg Andersen
Anni Øhrberg
Birgitte C. Aastrup
Helle Larsen
Bent Wiborg
Svend Åge Haysen
Susanne Sigaard
Åse Bjerre Thøgersen
Emil Dollerup
Bjarne Thorup
Jørn Lylluff
Svend Rasmussen
Carsten Lykke
Ulla I. Nielsen
Kim Riisberg
Steffen Fogh
Hanne Løkke Leth
Gitte Christiansen
Anne Kubiak
Hanne Riber Nørding

137
131
131
118
114
110
100
99
98
96
95
88
82
82
82
81
81
80
79
73
73
72
70
70
70
69
69

5
6

8
5

12
8

33
5
51
54
47
21
21
45
54
26
17
21
21
51

21

22
8

14

22
20
13

8
6

42
20

6

16

62
121
66
47
46
44
44
21
27
34
42
28
8
31
33
35
30
30
53
49
48
36
20
23
47
26

33
5
14

9

12
15
45
35
25
12
36
22
27
53
11
37
5
38
50
13

14

12
14

24
11
34
21
22
21

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Husk vi har KANINDÅB d. 23. august
I år vil det foregå lidt anderledes end tidligere, det er et forsøg på at få alle med. Vi
kan da ikke blive ved med at have alle de kaniner løbende frit omkring. Faktisk er
min fornemmelse, at flere af dem er ret gamle i gårde, ja sikke noget rod, det må
vi have rettet op på — ikke ?
Så mød op d. 23/8 kl. 10. Invitationen gælder selvfølgelig alle, også forældre,
bedste -og oldeforældre, søskende, venner og veninder, - så vidt mulig døber vi kun
kaniner.
Efter dåben er der kaffe og blødt brød, derefter en lang rotur. Sidst på eftermiddagen hjælper vi hinanden med maden, måske griller vi, det afgør vejret.
Med andre ord ingen fansi påklædning, faktisk ingen omklædning overhovedet.
Vi er nu nemlig rigtig roere alle sammen, så hvorfor ikke også ligne sådan nogen.
TILMELDING på opslagstavlen. Prisen for maden oplyses senere også på opslagstavlen. Grethe
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Så har en roer fra Skanderborg også prøvet dette
Meget har jeg oplevet i min tid som roer,
men forestil Dig, at du tager til
en roklub, læsser en trailer med klubbens nyeste 2-årers inrigger, fuld
monteret til langtur med dertil hørende
langtursflag, klubstander, øsekar, redningsveste, bådshager og pylrepuder.
Derefter tager du hele læsset og kører
3,5 km fra roklubben og parkerer ved
en stor forlystelsespark. Efter lidt ventetid får du så lov til at køre ind
i forlystelsesparken med benævnte læs
- tager inriggeren af traileren - og
går ad snørklede stier, trapper og broer
til det, af det meget årvågne personale
anviste sted, hvor båden skal sættes i
Brolægning
Jord, vej, kloak
Fagentreprise
Totalentreprise

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

vandet - denne gang en sø!!
Selve vogntoget skulle være ude af forlystelsesparken inden alle gæsterne
bliver lukket ind kl. 11.00 og kan kun
vende ét sted i forlystelsesparken nemlig oppe ved plænen. Og jeg er garanteret den eneste der har kørt rundt i
denne forlystelsespark med en trailer til
robåde!!
Søen bliver nu afspærret således at det
nu ikke er muligt at ro i hele søens
længde, da der hver aften er et meget
flot lys- og vandshow. Og disse
illuminationers installationer må IKKE
tage skade. Men 15 - 20 åretag hver
vej kan det da blive til, hvorefter vi så
skiftevis skal skodde og ro. Og
den ene vej kan vi også komme til at ro
med åren langs, da vi lige akkurat
kan drive under landgangsbroen til en
fregat, der ligger forankret i bemeldte
sø. Og vi bliver mødt med muntre kommentarer fra den til søen tilstødende
Færgekro, hvor én af bygningerne for
øvrigt er pyntet med et par inrigger årer
med klamper - og smalt åreblad - fra
Frederikssund Roklub.
Og kl. 17.00 skulle vi være oppe, thi da
skulle en vis prinsesse med tilknytning
til forlystelsesparken ud at ro i chalup
eskorteret af den lokale garde.
Og hvorfor skulle fuldt monteret 2årers inrigger så absolut ind i forlystelsesparken. Jo, det var i forbindelse med
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Og hvilken forlystelsespark var det så
det foregik i?? Jo det var i TIVOLI
den 17. maj.
Søren Uldall

FR
A

H
E

VIN
E

U
D
V
A

OMHU

N
DE
R
E
V

Alt i alt en pragtfuld oplevelse at få lov
til at deltage i dette arrangement.

ED
M

T
G
L

E
L

afslutningen af Sundhedsstyrelsens
fakkeltog gennem hele landet. Og her
havde DFfR fået lov til at promovere
rosporten; der var også medbragt 4 stk.
ro ergometre, der blev opstillet til publikums fri afbenyttelse - selvfølgelig under behørig instruktion af bl.a. DFfR’s
breddekonsulent Susanne Mikkelsen.
Til allersidst var jeg så så heldig, at få
lov til atinstruere medicinaldirektør Jens
Kr. Gøttrik og indenrigs- & sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen. Dette
sidste gik vist meget godt!!

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

8651 2212
Fax 8651 2216
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HJARNØ RUNDT d. 14. juni
9 gæve roere mødte denne årle morgenstund op med spanden pakket og
humøret skruet rigtig på. Det var dejligt
vejr, og vinden var i det jævne, vestlige
hjørne.
Vi lånte tre 2’ere af Horsens roklub, og
nåede lige at beundre et par baljer med
grød lavet af vand, tang og gammelt
brød samt en gabestok. Dette var beregnet til de stakkels kaniner der skulle
døbes samme dag.
Nå, af sted med os mod nye oplevelser
på vandet.
Vi tog den sydlige side af Horsens fjord
derudaf, og fandt undervejs læ til en lille
pause og en lille en. Men ellers måtte
ro-bøfferne i brug, indtil vi var på højde
med Alrø og Hjarnø. Her blev det rigtig
nydelsesvejr, og turen rundt nord om
Hjarnø var ren fornøjelse. Omme på
den sydlige del hvor vinden tog til igen,
fandt vi et frokoststed nær kirke og
havn, i ly af blomstrende hybenbuske.
Dette var livet, og madpakker og diverse søde sager til kaffen blev nydt i
fulde drag, og en lille middagslur blev
det også til.

På vandet igen, hvor vi stadig skulle
vænne os til ro-farvand med en del
sejllads og en sejlrende der skulle krydses flere gange.
På vejen tilbage gennem fjorden tog to
af bådene den nordre side, og den sidste
båd drog mod den sydlige kyst. Der var
dejlige bølger, og lidt vandpjaskeri på
styrmanden kunne ”desværre” ikke
undgås.
Igen en lille pause i læ, og tid til robolsjer, inden det sidste stræk med udsigt til dejlig natur og senere dejlige villaer ned mod vandet.
Vel i havn alle 9, og bådene på plads
efter 38 dejlige km.
Nu var en kølig pilsner på græsset i
solen velfortjent, inden vi vendte bilerne
mod Skanderborg efter en rigtig, dejlig
ro-dag.
Hilsen
Anita, Hans, Marianne, Poul, Vibeke,
Susanne, Grethe, Allan og Lone.

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

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

Jeg vil også lige erindre jer alle om

LANDSMOTIONSSTÆVNET
d. 29., 30. og 31. august i Svendborg
Snyd ikke dig selv for at ro på det
skønne sydfynske hav. Vi ror ca. 15 km
om lørdagen, resten er ren råhygge. De
fleste kører derned fredag aften (samkørsel). Vi overnatter i klubbens telte,
deltager i festen lørdag aften og kører
hjem søndag efter morgenmaden. Men
du kan også vælge kun at deltage i selve
roningen om lørdagen. Læs mere om
stævnet på side 7 og på opslagstavlen,
hvor der også er tilmelding, samt oplysning om prisen for deltagelse.
Rochefen

Vi kan sige velkommen
til følgende nye
medlemmer:
Ungdomsroere:
191
Merian Garde Gräs
Seniorroere:
190
Marianne Jørgensen
192
Dorthe Enevoldsen
193
Philip Mathiassen
194
Martin Obert
195
Anne-Grete Løvgreen

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. 7
udkommer
10. august
deadline
1. august
Nr. 8
udkommer
10. september deadline
1. september
Nr. 9
udkommer
10. oktober
deadline
1. oktober

Rengøring af
klubhuset

Til lykke
- med fødselsdagen

Uge 29-30

Juli
10Svend Rasmussen
14 Astrid Munch Hestbæk
15 Rita Følbæk
18 Helga Fisker
20 Jytte Baagø Christensen
23 Henning Iburg Andersen
23 Pia Hansen
24 Anna Rosenqvist
27 Susan Møller
31 Mathias T. Kjær

Vibeke Freising
Palle Thygesen
Kirsten Møller
Ole Høi Sørensen
Helle Larsen
Rasmus Skannrup
Michael Vester Villumsen
Uge31-32
Marianne Bredsdorff-Larsen
Gustav Holm
Anne Kubiak
Else Nøhr Laursen
Michael Jahn
Rasmus S. Johansen
Kasper F. Nielsen
Uge 33-34

August
1 Bjarne Wulff
4 Søren Uldall
4 Hugo Stigsen
11 Finn Sørensen
11 Anni Øhrberg

Veteraner

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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