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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 86 52 44 24
Virringvej 88, Skb. 87 94 90 99
Nattergalevej 6, Skb. 86 52 32 87
Egevang 4, Skb.
86 52 30 09
Sarabjerg 21, Skb.
86 52 07 27
Skejbyparken 44, 820086 24 87 08
Alleen 41, Skb.
86 51 15 68
Søparken 4, Stilling 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.
Kioskudvalget
Kontaktperson
Derunder

Lise Poulsen
Finn Sørensen

Klubhusudlån & gæstekontakt
Lisbeth Mathiasen Gæstekontakt

21 69 78 75

Skovvej 9, Skb.
Risvej 49

86 57 25 03
86 57 92 18

Sarabjerg 21, Skbg

86 52 07 27

Skanderborg Roklub . Sølystvej 4 . 8660 Skanderborg . 86 51 19 88

www.skanderborg-roklub.dk
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Ansvarshavende redaktør:
Poul Mathiasen
Sarabjerg 21, Skbg.
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E-mail: POM@LR.DK
Journalist: Susanne Holde
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TRÆSEJLET
er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er
åbent for debat, læserindlæg
og kommentarer.
Bladets artikler udtrykker ikke
nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning.
TRÆSEJLET
påtager sig intet ansvar for
uopfordret indsendt materiale
og eventuelle trykfejl i tekst
og annoncer.
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Træsejlet udkommer * 19
Til lykke * 19
Forsiden:
Same procedure as last year

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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Godt nytår fra formanden
Først vil jeg gerne ønske alle medlemmer, sponsorer og andre læsere et rigtigt godt
nytår. Jeg håber, at I er kommet godt ind i det, og at I ser frem til et 2004 med
forventning om gode oplevelser i roklubben.
Vi har, som de fleste er bekendt med, bestilt en ny 2 åres inrigger til levering ved
standerhejsningen. Vi har søgt Folkeoplysningsudvalget om støtte, og det har givet
tilsagn om at yde en støtte på kr. 20.000. Det vil jeg gerne sige mange tak for. Nu
koster en båd en hel del mere, så vi vil også søge fonde om tilskud.
Vedrørende ansøgning til fonde – ja så har Willi søgt et halvt hundrede fonde om
tilskud til at udgive vort jubilæumsskrift. Det har givet en del afslag, men vi fik den
glædelige meddelelse, at Nordea Danmark Fonden vil yde et tilskud på kr. 10.000.
Stor tak til Nordea Danmark Fonden. Og Kamstrup har sendt os kr. 1.000 som
tilskud. Tak til Kamstrup også.
Willi har fundet et trykkeri, som har givet os et rimeligt tilbud på trykning af
jubilæumsskriftet.
Som nævnt i sidste nummer er vi gået i gang med at finde en hovedsponsor til de
aktiviteter, vi sætter i værk i 2005.
Regeringen har lavet skattenedsættelser (i hvert fald for de fleste), og det giver så
desværre det udslag, at det tilskud, der hidtil har været til udsendelse af klubblade,
fjernes. Derfor skal klubblade i fremtiden udsendes til almindelig porto. Vi har hidtil
kun betalt knap 2 kr. pr. blad, og hvis det skal stige til 5,50 kr., vil det betyde en
merudgift om året på ca. kr. 9.000. Der er nogle muligheder for at søge tilskud i en
pulje, men det vil nok ikke betyde væsentligt. Derfor taler vi i bestyrelsen om, hvad
vi skal gøre i fremtiden, for vi vil beholde vort udmærkede Træsejlet.
I bestyrelsen har vi vedtaget politikker omkring seksuelle krænkelser og alkohol
ved ungdomsaktiviteter. I kan læse disse andetsteds her i bladet.
Vi har generalforsamling tirsdag den 3. februar. Birgit, Grethe, Lisbeth og Kim er
på valg. Det skal nu ikke forhindre Jer i at møde op – der er ingen, der bliver valgt
til bestyrelsen uden samtykke. Vi præsenterer et budget, som skal drøftes. I kan
også høre formandens beretning og kassererens regnskab, der igen i år viser et
pænt overskud. Og I kan høre status på vore aktiviteter omkring jubilæumsåret. I
den forbindelse skal jeg nævne, at vi godt kan bruge nogle frivillige til at udføre
nogle opgaver.
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Inge og Hugo har deltaget i et godt
arrangement vedrørende ungdom og
fastholdelse i foreningslivet.
Hvis I ikke har opdaget det, kan I glæde
Jer til at se de nye møbler, vi har købt –
billigt! Det er 2 sofaer og 2 stole, og
man sidder godt i dem.
Så vil jeg fortsætte med at opfordre Jer
til at deltage i aktiviteterne her i vintersæsonen. Der er forskellige muligheder,
så der burde været noget for de fleste.
Det er rart at møde rovennerne om
vinteren, så kontakten holdes ved lige.

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling i Skanderborg
Roklub tirsdag den 3. februar kl.
19.00 i klubbens lokaler.
Dagsorden ifølge lovenes
paragraf 10:
1.
2.
3.

Støt vore sponsorer – de støtter os
4.

Erik Jensen

Kryddersnapse
aften
Fredag den 5/3 2004 kl.19.00 har
du mulighed for at præsentere din
hjemmelavede kryddersnaps for
andre klubmedlemmer.

5.

6.

Prøvesmage deres og få inspiration til din næste produktion.

7.

Da det jo er stærke sager vi skal
smage, vil der blive indkøbt lidt spiseligt.

8.

For at være med, behøves man
ikke absolut selv at have fremstillet
en kryddersnaps.

Valg af dirigent
Fremlæggelse af beretning
til godkendelse
Fremlæggelse af regnskab
til godkendelse
Behandling af indkomne
forslag
Fremlæggelse af budget til
godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent, indskud og restancegebyr.
Valg af bestyrelse.
På valg er: Birgit Skannrup,
Grethe Dyrby, Lisbeth
Mathiasen og Kim Lykke
Rasmussen
Valg af revisorer.
På valg er: Allan Lund og
Carsten Lykke Christiansen
Eventuelt

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let traktement.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Pris mellem 50 - 60 kr. per person.
Tilmelding til Anita på 86 51 04 90
senest den 3/3 2004.

Bestyrelsen
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Vinsmagning
Et af denne vintersæsons smagfulde arrangementer er vinsmagningen, som finder
sted fredag den 23/1 kl. 19.30 i roklubben.
Emnet skal som sædvanligt være en hemmelighed indtil videre (d. v. s. jeg har ikke
bestemt mig endnu). Men jeg vil bestræbe mig på at finde nogle fornuftige vine til
rimelig pris og så nogle vine, som er lidt mere ukendte eller anderledes.
Jeg vil selvfølgelig gerne have gode forslag, hvis I skulle sidde inde med sådanne.
Prisen bliver fornuftig, men afhængig af vinenes pris.
Der bliver serveret lidt brød til. Afhængig af vinene kan det også tænkes, at der
kommer andet, men det bliver ikke andet end små lette ting. Så sørg for at spise på
forhånd, så der er noget at stå imod med.
Tilmelding skal ske til undertegnede senest onsdag den 21/1.
Erik Jensen, 8652 4424

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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Politik om alkohol ved ungdomsarrangementer
Ved aktiviteter og arrangementer, der
holdes for ungdomsroerne, er der forbud mod at drikke alkohol.

Forbudet gælder alle medlemmer af
Skanderborg Roklub, der deltager eller
er til stede.

Det gælder ungdomsroning, vinteraktiviteter for ungdomsroere, langture,
hytteture og lignende.

Bestyrelsen, 19/11 2003

Politik om seksuelle krænkelser af mindreårige
Skanderborg Roklub accepterer ikke, at
mindreårige udsættes for seksuelle
krænkelser.

Personer, der er registreret eller nægter
at give tilladelse til undersøgelse, udelukkes fra at have med mindreårige at
gøre.

Derfor kan ingen, der er dømt for krænkelser mod mindreårige (personer under 15 år), være leder eller instruktør
for ungdomsroere.

Bestyrelsens formand og sekretær gennemgår oplysningerne fra det Centrale
Kriminalregister. De oplyser uden
navns nævnelse på bestyrelsesmøde og
i klubbladet, at der ikke er personer i
roklubben, der har med mindreårige at
gøre, der er dømt for seksuelle krænkelser.

Som konsekvens heraf skal alle personer over 18 år, der har fast, direkte
kontakt med mindreårige give tilladelse
til, at roklubben henter oplysninger fra
det Centrale Kriminalregister.
Tilladelsen skal gives ved hver sæsonstart.

Politikken følger gældende love og anbefalinger fra Danmarks Idræts-Forbund.
Bestyrelsen, 19/11 2003

Gåtur til Boes/Ry
Søndag den 29. februar kl. 9.30 med start fra roklubben.
Turen vil følge de små veje til Alken, gennem et smukt skovstykke den
sidste vej til Boes Kaffestue, hvor vi vil købe og indtage vores frokost.
Når frokosten er vel overstået, går vi til Ry og tager herfra toget hjem.
Tilmelding ikke nødvendig.
8
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Nybolig Skanderborg
v/Carsten B. Sandgrav
Adelgade 66
8660 Skanderborg
tlf. 8652 1588

Se mere på
www.nybolig.dk
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Rengøring af klubhus
Uge 49-52 2003

Uge 13-14

Uge 21-22

Susanne Holde
Niels Thernøe
Dorthe Thernøe
Cathrine Skov
Emil Dollerup
Martin Obert
Kenneth Henriksen

Anni Øhrberg
Kim Lykke Rasmussen
Niels-Bjørn B. Ovesen
Susanne Sigaard
Max Øhrberg
Hanne Riber Nørding
Wenche Schmidt Pedersen

Astrid M. Hilting
Allan Lund
Steffen Fogh
Morten G. Jensen
Ann Marie Kjær
Sanne O. Christensen
Åse Bjerre Thøgersen

Uge 1-4 2004

Uge 15-16

Uge 23-24

Veteraner

Veteraner

Veteraner

Uge 5-8 2004

Uge 17-18

Uge 25-26

Vibeke Freising
Rasmus Skannrup
Palle Thygesen
Jonas H. Slumstrup
Dorthe Enevoldsen
Anne-Grete Løvgreen
Jørgen Fogh

Lone Roesen
Mads Palmelund
Anne Møller Jørgensen
Simon Stubkier
Lasse Møller Christensen
Astrid Munch Hestbæk
Lars Erdmann

Anita Kjær
Carl Erik Thordal
Mette Buch Nielsen
Bjarne Thorup
Kim Riisberg
Hanna Lylloff
Ulla I. Nielsen

Uge 9-12

Uge 19-20

Uge 27-28

Marianne Bredsdorff-Larsen
Gustav Holm
Anne Kubiak
Jørn Lylloff
Søren Sloth Stigsen
Inge Broberg Pedersen
Rasmus Glud Madsen

Birgitte C. Aastrup
Carsten Lykke Christiansen
Ole Larsen
Mathias T. Kjær
Hanne Løkke Leth
Grete Bager
Anny Karin Nielsen

Susanne Holde
Niels Thernøe
Dorthe Thernøe
Cathrine Skov
Emil Dollerup
Martin Obert
Kenneth Henriksen

Den ansvarlige på holdet finder i go

10
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af klubhuset 2003/04
Uge 29-30

Uge 37-38

Uge 45-48

Vibeke Freising
Rasmus Skannrup
Palle Thygesen
Jonas H. Slumstrup
Dorthe Enevoldsen
Anne-Grete Løvgreen
Jørgen Fogh

Lone Roesen
Mads Palmelund
Anne Møller Jørgensen
Simon Stubkier
Lasse Møller Christensen
Astrid Munch Hestbæk
Lars Erdmann

Anita Kjær
Carl Erik Thordal
Mette Buch Nielsen
Bjarne Thorup
Kim Riisberg
Hanna Lylloff
Ulla I. Nielsen

Uge 31-32

Uge 39-40

Uge 49-52

Veteraner

Veteraner

Veteraner

Uge 33-34

Uge 41-42

Marianne Bredsdorff-Larsen
Gustav Holm
Anne Kubiak
Jørn Lylloff
Søren Sloth Stigsen
Inge Broberg Pedersen
Rasmus Glud Madsen

Birgitte C. Aastrup
Carsten Lykke Christiansen
Ole Larsen
Mathias T. Kjær
Hanne Løkke Leth
Grete Bager
Anny Karin Nielsen

Uge 35-36

Uge 43-44

Anni Øhrberg
Kim Lykke Rasmussen
Niels-Bjørn B. Ovesen
Susanne Sigaard
Max Øhrberg
Hanne Riber Nørding
Wenche Schmidt Pedersen

Astrid M. Hilting
Allan Lund
Steffen Fogh
Morten G. Jensen
Ann Marie Kjær
Sanne O. Christensen
Åse Bjerre Thøgersen

Arbejdets udførelse
Rengøringen kan udføres på 4 timer af en person, så det skulle være
til at overkomme, når
man er 6-7 på holdet.
Aktiviteterne i klubben
vil have indflydelse på
valg af egnet dag.
Se udlåns- og
aktivitetskalenderen.
Der kvitteres på opslagstavlen for udført
arbejde.

å holdet finder i god tid en egnet dag

Maske.p65

11

11

11-01-2004, 15:47

OMHU

TAKE AWAY…

FR
A

H
E

1700-2100

E
L

VIN
E

N
DE
R
E
V

U
D
V
A

ED
M

T
G
L

Kvalitetsvine
udvalgt med omhu
fra hele verden.

Du kan også vælge
at tage
“Byens Bedste Ben”
på nakken…
Bestil på
8652 4911
Upstairs

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

- det gode spisested!

Adelgade 109, Skanderborg . Telefon 86 52 49 11

8651 2212
Fax 8651 2216

Skolevej 14D - 8250 Egå

LARS JOHANSEN . TLF. 86 52 00 83

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

Adelgade 123 . Skanderborg . Tlf. 86 52 40 88
12
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Stillingsopslag/Efterlysning

Klubbens bestyrelse leder efter en

koordinator/projektleder
til at holde hånd i hanke med forberedelser og afvikling af jubilæum og kredsmotionsstævne i 2005.
Findes der blandt Træsejlets læsere en person eller har I kendskab til én - som kunne tænke sig at
hjælpe os.
Vi er mange, der er igang - og mange flere der kan
sættes igang.
Ved en overordnet styring af opgaverne håber vi at
opnå en større glæde ved at hjælpe til - og en bedre
udnyttelse af de mange frivillige kræfter.
Henvendelse til bestyrelsen

13
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Søen rundt
Den 22/11 var det igen tid til den årlige traditionstur søen rundt – på land forstås.
Der var 11 plus en hund til start ved roklubben, og på Oddervej samlede vi et par
stykker mere op. Så mente vi nok, det var tid til en lille dram for at fejre samlingen.
Inden da havde vi været en tur ind om Vester Mølle – det er så hyggeligt langs den
lille grusvej.
I år var gårdbutikken mellem Skårup og Ringkloster lukket, så var der da lidt nyt at
tale om. Lidt efter er der en lille, men stejl bakke, hvilket fik Rita til at udbryde: ’Jeg
vidste ikke, det var en bjergvandring’. Det blev nu værre sidenhen, da vi først tog
grusvejen Fårbjergvej og derefter selve Fårbjerg. Begge dele blev dog belønnet
med en lille dram – jeg var efterhånden ved at være bekymret for, om jeg havde
købt nok, selv om nogle havde egne forsyninger med.
Som de mange tidligere år indtog vi frokosten ved Golfklubben, og vi fik mulighed
for at købe (for nogle) årets første X-mas, som vi drak i teltet, mens vi spiste den
medbragte mad – for nogles vedkommende hinandens medbragte mad.

post@hotelskanderborghus.dk . www.hotelskanderborghus.dk

Vroldvej 5
Skanderborg
Tlf. 86 52 15 27
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Jeg ved ikke, om det var fordi, det netop da begyndte at regne, eller om det var
planlagt, men i hvert fald stod der en bil parat, som 4 deltagere brugte resten af
turen. Den sagte regn lagde dog ingen dæmper på de resterende 9, og ved
viadukten kom den årligt tilbagevendende debat om hvilken vej, vi skulle tage. Der
var ikke indsigelser mod en tur i den smukke skov, og vi undgik sumpen, selv om det
var en lidt anden vej end ellers. Vi kunne observere 3 tog, der kørte nordpå, mens
der ikke kom nogle den anden vej. Det var besynderligt, men da vi ved Sct. Croix
nød (endnu) en dram for at holde kulden lidt på afstand, kom der dog også et
sydgående tog.
Da vi nåede byen, var Lises hund ved at være træt, og de tog hjem. Andre tog også
afsked, mens resten besøgte Marius Øltapper, inden vi skulle i roklubben og have
gule ærter. Dorte og Niels skulle til Århus til spisning kl. 18, ’men det var garanteret
bare pindemadder’, så Niels kunne sagtens klare gule ærter først. Der blev dækket
fornemt op med levende lys, og vi fik gode gule ærter, selv om de var købt i Kvickly
i stedet for hjemmelavede. Der var tilbehør – og både sennep og rødbeder, så der
var ingen grund til klage. Imens tog Dorte hjem efter festtøjet til Niels. Jeg har ikke
hørt, hvor længe han holdt ud den aften – jeg synes i hvert fald, at den friske luft og
de gule ærter lagde en dæmper på min
aktivitet resten af den dag.
Selv om det regnede lidt den sidste del
af turen, nåede vi ikke at blive gennemblødte, og det blev endnu en god tur i
rækken af mange gode ture søen rundt.
Jeg vil opfordre Jer til at tage med på
disse gåture – det er ikke et krav, at
man bliver til de gule ærter.

Brolægning
Jord, vej, kloak
Fagentreprise
Totalentreprise

Erik
NB:
Den 13. marts er der travetur
til Vrads og Velling Skov.
Se sidste nummer
af Træsejlet,

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

Afgang fra klubben kl. 9,30
15
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Nytårskur
Stemningen var en blanding af højtidelighed og spændt forventning, da nogle
af roklubbens spidser havde sat hinanden stævne til nytårskuren.
Som vanligt var dress coden galla, og
det var som at befinde sig på modeverdenens bonede gulve med hatte, boaer,
pelsværk, eksklusive smykker m.m.
Traditionen tro indledtes med et glas
champagne og sangen Vær velkommen
Herrens år. Dernæst gik man til det
smukt pyntede bord og nød en middag
bestående af fiskelagkage, skinke med
sydeuropæisk inspirerede salater og
flutes, ost og kaffe med petit fours.

Sekretær Hugo var ledsaget af fru Inge,
der blev medlem i klubben i 2003. Hun
var i et nyt sæt bestående af en bordeaux corsage til en råhvid lang nederdel med slids til knæet. Derover bar
Inge en matchende jakke. Som et raffinement var butterfly og lommetørklæde
til Hugos smoking i samme bordeaux
farve.
Tidligere bestyrelsesmedlem og årets
roer i 2000 Anita Kjær var naturligvis
også til stede. Anita var i en sjov, lilla
nederdel med påtrykte bolsjer og tilhørende tørklæde. I jakken sad både en
sølvåre og guldåren fra 2000.

Ved midnatstid var der festfyrværkeri
ud over søen.
Det meste af bestyrelsen var repræsenteret her mat. forvalter Willy med fru
Birgit, der var i en lækker uldstriktrøje,
som var en julegave. Willy var i et jakkesæt, der er brugt ved tidligere lejligheder men fremhævede sine nye sokker.
Klubbens formand og kasserer – Erik
og Poul Erik – var denne aften alene i
byen. Begge var i smarte jakkesæt som
så glimrende brød det sort/hvide pingvindress, mange herrer var mødt op i.
Da jeg traf dem, var de travlt optaget af
en samtale om, hvorvidt de igen til
denne fest ville ende som opvaskere i
køkkenet.
”Vi er bare gode venner,” sagde Carl
om sit livs Martha.
16
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”Jeg har deltaget i samtlige nytårskure
lige fra starten,” smiler Lise. Hun har
fået ny gobelin-jakke. Dertil har hun
kobberfarvet bælte, skjorte og tørklæde
samt en velourtop.
Lise er faldet i snak med et af klubbens
nyere medlemmer Palle, der allerede
har sat sit præg på klublivet. Bl.a. forestod han den digitale registrering af
samtlige resultater ved ØVM og er
også medlem af aktivitetsudvalget.
”Ja, vi har da haft sølvbryllup,” replicerede hun.
Det er jo også en flot præstation stadig
at være venner efter 25 års ægteskab.
Carl var i klassisk smoking og Martha i
en flot lang, blå kjole med sjal i sort og
guld.

Ovre i afdelingen med de nye, bløde
møbler finder jeg to charmerende piger;
Sanne og Vibeke.

Pelsene blev også luftet. Her ses Dorthe i sin ozelot-pels, som bl.a. har mødt
Dirch Passer under en togrejse. Dorthe
bar pelsen over et sort sæt og havde til
anledningen fået nye hårspænder. Gemalen Niels fremviste sit slips fra Den
Danske Sømandsmission.
På min vej rundt i det celebre selskab
ser jeg Lise, der i aften holder fri fra sit
job med at bestyre klubbens kiosk.

”Vi er nogle rigtige gå-i-byen tøser – og
er det gratis, gør det ikke noget”, siger
Sanne med et glimt i øjet. Hun har kigget i garderobeskabet og fundet den lille
sorte frem. Vibeke er også i sort, der
synes at være farven til fest, og hun har
sat et silketørklæde til i blågrønne
changerende farver. På hendes fine,
slanke hånd befinder sig en flot og festlig ring i klubbens blå farver.
17
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Jeg nåede også lige at hilse på best.
medlem og formand for aktivitetsudvalget Birgit sammen med hr. Paul.
”Jeg har ingen kommentar”, sagde
Paul. ”Jo, det skulle da lige være, at det
er første gang, vi er med til nytårskur
her i roklubben”.
Birgit kunne fortælle, at de var i deres
sølvbryllupstøj. Han i smoking og hun i
lang, sort velourkjole med en sort/grøn
boa og en fiks lille hat.

Fotografen/journalisten – ja hun deltog
også og havde til lejligheden købt et par
guldsko fra Ilse Jacobsen*Hornbæk.

Senere på aftenen var der høj cigarføring. Palle med større succes end
Willy. Anita ser til med stor interesse.

Susanne Holde
Træsejlet
Skanderborg

Kalenderen:
23. januar
2. februar
3. februar
29. februar
1. marts
2. marts
5. marts
13. marts
27. marts

Vinsmagning. Tilmelding på opslagstavle
Veteranvandretur. Alle er velkmne
Generalforsamling
Vandretur til Boes og Ry. Tilmelding på opslagstavle
Veteran vandretur. Alle er velkomne
Medlemsaften kl. 19.00.
Nødreparationer og materialeorientering.
Snapseaften. Tilmelding på opslagsravle
Vandretur til Vrads. Tilmelding på opslagstavle
Standerhejsning

v/ Anne-Mette Kallestrup Reeslev
Adelgade 47 . Skanderborg . Tlf. 86 52 00 46
Sportsundertøj - Myggemidler - Solcremer
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Træsejlet udkommer
hvert år med 10 numre, som du alle er velkommen til at komme med indlæg til.
Indlæggene kan afleveres som renskrift eller på diskette sammen med fotos eller
andet materialei den røde postkasse i klubhuset eller det kan sendes til redaktøren med post eller E-mail.
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

udkommer
udkommer
udkommer

10. marts
10. april
10. maj

Til lykke
- med fødselsdagen
JANUAR
22 Jonas H. Slumstrup
24 Jørgen Fogh
25 Lisbeth Mathiasen
25 Emil Dollerup
28 Grethe Skovgaard Jensen
FEBRUAR
6 Niels Edvard Kristensen
12 Vibeke Freising
16 Poul Mathiasen
16 Grete Bager
19 Mads Palmelund
26 Vibeke Juhl Wulff

deadline
deadline
deadline

1. marts
1. april
1. maj

Rengøring af
klubhuset
Uge1-4
Veteraner
Uge 5-8
Vibeke Freising
Rasmus Skannrup
Palle Thygesen
Jonas H. Slumstrup
Dorthe Enevoldsen
Anne-Grete Løvgreen
Jørgen Fogh
Uge 9-12
Marianne Bredsdorff-Larsen
Gustav Holm
Anne Kubiak
Jørn Lylloff
Søren Sloth Stigsen
Inge Broberg Pedersen
Rasmus Glud Madsen

MARTS
2 Bjarne Thorup
2 Birgitte C. Aastrup
3 Birgit Dupont
10 Hans Dollerup

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.
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Med et OK Benzinkort får du:
• altid billig benzin
• mere end 530 tanksteder i Danmark
• mulighed for at tanke i Norge og
Sverige
• en månedlig opgørelse
• kort til broafgift på Storebæltsbroen
og Øresundsbron®

Skanderborg
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