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

Erik Jensen
Hugo Stigsen
Poul Erik Jensen
Grethe Dyrby
Ole Larsen
Trine Palmelund
Willi Dupont
Birgit Skannrup

Eskebækparken 50
Virringvej 88, Skb.
Nattergalevej 6, Skb.
Egevang 4, Skb.
Vestergade 15B, Skb.
Alleen 41, Skb.
Søparken 4, Stilling

86 52 44 24
87 94 90 99
86 52 32 87
86 52 30 09
86 51 04 37
86 19 41 47
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

Husudvalget
Husforvalter
Derunder

Ole Larsen
Lisbeth Mathiasen

86 24 87 08
Vestergade 15B, Skb. 86 51 04 37
86 52 07 27

Materialeudvalget
Kontaktperson
Willi Dupont, materialeforvalter
86 51 15 68
Derunder
Gunnar Dalby - Niels Thernøe - Hans Dollerup
Ungdomsudvalget
Kontaktperson
Trine Palmelund
Kioskudvalget
Kontaktperson
Derunder

Lise Poulsen
Finn Sørensen

Klubhusudlån & gæstekontakt
Gæstekontakt
Lisbeth Mathiasen

86 19 41 47

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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Mobiltelefoner
Dataløsninger
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Fax 8651 2775
Danmarksvej 30B
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E-mail:skanderborg@tdcmobilcenter.dk

v/ Anne-Mette Kallestrup Reeslev

LARS JOHANSEN . TLF. 86 52 00 83

Adelgade 47 . Skanderborg . Tlf. 86 52 00 46
Sportsundertøj - Myggemidler - Solcremer
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Nyt fra formanden
Det dejlige forår er kommet, og mange medlemmer deltager i roningen. Der er
også kommet en del nye, og de 11 første var til instruktion lørdag 24/4. Det var en
fin dag med næsten fladt vand. Alle var ivrige og glade, så det tegner godt for deres
fremtid inden for roningen. Der er allerede mange, der har meldt sig til næste
instruktionshold, der starter lørdag 15/5.
Der var desværre kun en enkelt ungdomsroer, og vi kunne godt bruge flere
ungdomsroere. Så hvis I kender nogle, der går og ikke ved hvilken sport, de skal
prøve, må I gerne anbefale roning.
Der har været holdt et godt møde i ungdomsudvalget, hvor nogle andre voksne har
sagt ja til at gå ind og yde en indsats med nogle praktiske forhold. Det er Hanna og
Inge. På mødet blev fremhævet, at det handler om roning, men det er også vigtigt,
at ungdomsroerne har en god oplevelse, og det gælder både under roningen og
bagefter. Trine har efterfølgende været på ungdomslederkursus, og det var et godt
kursus (det overraskede mig nu ikke, da jeg så, at Jytte Vodstrup var kursusleder).
Den 2/5 har vi madpakketur, og jeg har hørt, at der kommer en del roere fra mindst
2 klubber. Men deadline for dette indlæg er før selve turen, så jeg kan ikke fortælle
mere om det i denne omgang. Der er mulighed for andre spændende madpakketure
senere.
Willi og jeg har været til møde med Sparekassen Kronjylland (med Poul Eriks
velsignelse). Vi har i første omgang aftalt at gentage succes’en fra sidste år med 4
timers ergometerroning lys nat, som i år er den 4/6. Så vi skal bruge en masse
medlemmer, der har lyst til at give lidt sved i en periode mellem kl. 19 og 23. Vi
skulle gerne kunne overgå de 58.006 meter fra sidste år. Sparekassen Kronjylland
vil give et antal kroner pr. roet kilometer, og vi vil forsøge at finde andre sponsorer,
der også vil give et antal kroner pr. kilometer.
Mellem kl. 20 og 21 vil vi prøve at lave en konkurrence for personer, der er lidt
kendte i bybilledet, og inden da vil vi prøve at lave en konkurrence for skoleelever.
Alt sammen for at trække nogle mennesker til.
Den 15/5 har vi fået et tilbud fra OK og Kvickly om at stå og prøve at få flere til at
tegne OK-kontokort til vores sponsoraftale. Så vi skal bruge nogle friske medlemmer, der er gode til at tale med de handlende.
I maj er der planlagt 2 langture i henholdsvis det sydfynske øhav og Als rundt. Jeg
håber, at vejret er gunstigt for deltagerne.
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Vi leder efter en ny træningsdragt, som gerne skulle kunne erstatte den nuværende
med hensyn til farver, men den må godt være med lynlås hele vejen.
Nogle af bådene er ikke i så god stand. Paradiset er forsøgt tætnet, og det skal nok
holde i nogle år. Den skal nu slibes færdig og lakeres. Expert og Hylke Hav har
begge en læk – værst er det for Expert, for det ser ud til at være ved kølen.
Vi søgte om portostøtte til udsendelse af Træsejlet i januar. Det skulle behandles af
Biblioteksstyrelsen i slutningen af april, men nu skal EU også blandes ind i det.
Det kan vi slet ikke vente på. Så Poul Erik og jeg deler en del ud selv, når vi
alligevel kommer forbi adresserne.
Vi skal jo igen i år arbejde ved Danmarks Smukkeste Festival. Som de sidste
mange år er det oprydning under selve festivalen. Men i år har vi som tidligere
nævnt også sagt ja til at rydde op onsdag morgen/formiddag de steder, hvor
festivalgæsterne har ventet på at komme til at storme hegnet, så de kan slå telte op.
Det ser ud til, at veteranroerne kan klare denne opgave.
Og det skal bestemt ikke være nogen hemmelighed, at vi stadigvæk søger efter en
hovedsponsor, der gerne vil bestemme navnet på en 4 åres inrigger.
Poul Erik fortæller, at der er nogle medlemmer, der ikke har betalt kontingent. Få
det gjort, for ellers er dette det sidst nummer af Træsejlet, du modtager. Og du må
heller ikke ro!
Til sidst vil jeg ønske Jer en fortsat god rosæson og slutte med den sædvanlige
tekst: Støt vore sponsorer – de støtter os
Erik Jensen

- STØRST PÅ HVIDEVARER

Adelgade 77 (Elkøb) Skanderborg . 86 52 04 09
Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag: 9.30-17.30 • Torsdag og fredag: 9.30-18.00 • Lørdag: 9.30-13.00 • Laaaaanglørdag: 9.30-15.00
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Nordea Danmark Fonden
Som tidligere nævnt har Nordea Danmark Fonden givet os et tilskud på kr.
10.000 til jubilæumsskriftet, der udgives næste år i forbindelse med 75 års
jubilæet.
Jeg har fundet nogle oplysninger på
Nordea’s hjemmeside.
Nordea er den førende finanskoncern i
Norden og Østersøregionen. Der er aktiviteter inden for 3 forretningsområder: Retail Banking, Coporate and
Institutional Banking samt Asset Management & Life.
Privat
Nordea er Danmarks næststørste bank,
og ca. hver fjerde dansker er kunde.
Der er over 350 filialer spredt over hele
landet, og der er et bredt udbud af selvbetjeningsydelser.

Virksomhederne forretninger understøttes i Norden og Baltikum via Nordens største bank. Desuden understøttes forretninger i resten af Europa, i
Nordamerika og i Asien gennem udenlandske filialer, søsterselskaber og
samarbejdspartnere.
Nordea Danmark Fonden
Fonden er skabt til at yde tilskud til de
formål, som de enkelte bankfilialer indstiller til.
Fra Skanderborg Roklubs side siger vi
mange tak til Nordea og Nordea Danmark Fonden for støtten.
Erik

Der er mulighed for Netbank og Online
investering (der giver adgang til at
handle med over 20.000 aktier hjemmefra) og telefonbank, der kan give
svar på de mest almindelige spørgsmål.
Desuden er der næsten 600 pengeautomater.
Erhverv
Virksomheder tilbydes en bred vifte af
bankprodukter og serviceydelser for at
skabe fælles resultater. Der gives kompetent og individuel rådgivning, og der
leveres effektive individualiserede løsninger baseret på nyeste teknologi.
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Smørrebrød
Anretninger
Alt i mad
ud af huset

mad med mere
ved slagter BYSKOV
Adelgade 93, Skanderborg, 86 52 01 24

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

Se mere på
www.nybolig.dk

Lys Nat 4. juni
Sidste år var vi til Lys Nat hos Sparekassen Kronjylland for at se, hvor langt
vi kunne ro i ergometer på 4 timer. Det
blev til (overraskende) 58.006 meter.
Vi har lavet en aftale igen i år, så den 4/
6 skal vi bruge mindst 20 roere, der vil
ofre nogle minutter og noget sved mellem kl. 19 og 23.
Sparekassen Kronjylland giver et antal
kroner pr. roet kilometer. Vi forsøger at
finde andre sponsorer, der også vil
støtte os med et antal kroner pr. roet
kilometer.
Sidste år kunne besøgende bruge det
andet roergometer i en konkurrence,
hvor der blev fundet en vinder hver
time.

sedirektør Bent Andersen udfordrer
nemlig nogle af byens mere kendte personer, som vil være med på spøgen og
se, hvem der kan ro længst på 1 minut.
Vi må så se, hvem der tør tage kampen
op. Denne konkurrence finder sted
mellem kl. 20 og 21.
Inden da er det planen, at der bliver
ergometerroning for skoleelever. Dette
skulle gerne kunne trække nogle mennesker til, og måske kunne der blive
nogle ungdomsmedlemmer til os.
Vi vil gerne have Jeres tilslutning til
dette, så vi kan tjene nogle penge ved at
pukle i roergometer. Så skrive Jer på
sedlen på opslagstavlen.
Erik

Det laves der lidt om på i år. Sparekas8

BRÆNDENDE HISTORIER
Her er en melding fra forfatteren. Arbejdet med roklubbens jubilæumsbog
går herligt fremad. Alle, jeg henvender mig til, er åbne og hjælpsomme. Det
er et godt holdarbejde.
Jeg kan allerede nu fornemme, at der er mange emner at skrive om, og at der
er mange billeder til bogen.
Men der er også begivenheder, der kan blive bedre beskrevet. Derfor har jeg
et par efterlysninger. Ring til mig, hvis I kan hjælpe. Tlf. 22898334.
EFTERLYSNING 1:
Billeder fra branden. Da det gamle klubhus ved Oddervej brændte en lørdag
aften i maj 1971, var der mange, som hjalp med at redde roklubbens flåde. I
løbet af få minutter var alle bådene slæbt ud af det brændende hus og sat i
søen. Kort efter kom brandvæsnet.
Der findes nogle få presse-billeder af brandfolkene. Nu efterlyser jeg
private fotos fra den aften, også efter slukningen. Et helt specielt syn må
de drivende både på søen have været. Findes der billeder? Spørg jeres
familie, også uden for kredsen af roklubbens medlemmer.
EFTERLYSNING 2:
Kærester. Roklubbens fællesskab medfører mange vedvarende venskaber,
jaendda ægteskaber. Jeg har foreslået bogudvalget, at vi prøver at finde de
ægtepar, som kan fortælle, at deres
hjerter blev sat i brand i roklubben.
Mit forslag er, at de samles til fotografering ved standerstrygningen i
efteråret.
Det kan da blive en virkelig sød historie til jubilæumsbogen.

-spar op til 55% på
EL og VVS produkter

www.aev.dk
PETER ABILDGAARD

- betal med Dankort, nemt og hurtigt
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Tilbud til ungdomsroere
Dansk Forening for Rosport har udsendt nogle tilbud til ungdomsroere i
den kommende sæson.
27. juni til 3. juli (uge 27) er der ungdomsroskole i Viborg.
Roskolen er et sted, hvor alle ungdomsroere har mulighed for at komme
og blive bedre til at ro. Der stilles materiel og trænere til rådighed. De
eneste forudsætninger er, at du har lyst til at blive bedre til at ro, er frigivet og har aflagt svømmeprøve.
Har du lyst til:
• At prøve at ro i outrigger
• At blive bedre til at ro
• At blive trænet af rigtige trænere
• At møde andre ungdomsroere
• At have en masse sjov og ballede
Så er roskolen noget for dig.
Prisen er kr. 700 for en uge (med mad og ophold). Se opslag på opslagstavlen.
26. juni til 3. juli (uge 27) er der ungdomslangtur i det sydfynske øhav
for 17 til 25 årige.
Der kræves en vis roerfaring, og distancen bliver ca. 200 kilometer. Der
overnattes i telte.
Prisen er kr. 1.400 (med mad og ophold), og der er opslag på opslagstavlen.
10. juli til 17. juli (uge 29) er der ungdomslandslejr i Horsens for 12 til
18 årige.
Der bliver roning, aktiviteter på vand og land, overnatning i telt, skæg og
sjov med andre ungdomsroere fra hele landet og meget andet.
Du skal være frigivet og have aflagt svømmeprøve.
Prisen er kr. 650 (med mad og ophold), og der er opslag på opslagstavlen.
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Overbæring ved Fuldbro Mølle
Der er kommet et brev fra ejerne af Fuldbro Mølle og Århus Amt,
hvor der klages over, at de sejlende benytter området omkring
Fuldbro Mølle til andet end det, der er lovligt ifølge regulativ.
Området er kun beregnet til overbæring. Vi må altså ikke tage ophold der – f. eks. til frokost.
Det skal også nævnes, at der er et toilet der, og det skal benyttes,
så stank undgås andre steder. Vi har jo heller ikke lyst til, at det
lugter næste gang, vi kommer der.
Vi er selvfølgelig godt klar over, at det ikke er os, der skaber problemerne, men vi skal alle være med til at skabe rimelige forhold
på stedet, så alle kan være der.
Erik
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Brolægning
Jord, vej, kloak
Fagentreprise
Totalentreprise
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Kvalitetsvine
udvalgt med omhu
fra hele verden.

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

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

8651 2212
Fax 8651 2216
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Roeren og redningsmanden
I Danmarks Idræts-Forbunds blad Idrætsliv har jeg fundet en artikel af Peter
Bistrup, der beskriver en heltemodig indsats under 2. verdenskrig.
I august 1943 får den danske jøde Herbert Marcus at vide, at nazisterne er efter de
danske jøder. Han er medlem af Danske Studenters Roklub, og han kontakter sin
formand Gudmund Schack (der senere blev formand for Danmarks Idræts-Forbund), som er involveret i modstandsbevægelsen. Hans plan er at komme til
Sverige og derefter til England for at kæmpe mod tyskerne.
Den 30. september 1943 får Marcus og kontaktmanden transporteret en lille robåd
til Øresundskysten. Da han kommer om aftenen, finder han ud af, at han skal have
4 passagerer med, og det er ikke hvem som helst: Arkitekt og samfundskritiker
Poul Henningsen (PH) og dennes kone Inger samt arkitekt Arne Jacobsen (der
også er jøde) med sin forlovede Jonna. Ingen af de 4 kan ro, så det blev den
veltrænede roer Marcus, der skulle ro dem de 15 kilometer over Øresund.
Det blæste, så båden tog vand ind, men passagererne øste. Vejret var klart, så der
var risiko for, at tyskerne opdagede dem. Efter 4 timer nåede de endelig den
svenske kyst, og de to arkitekter tog hver sin åre, så Marcus kunne falde udmattet
om. Han vågnede, da båden stødte på land. Svenske glasværksarbejdere kunne
hilse dem velkommen til Sverige.
Efterfølgende blev Marcus inrulleret i Den Danske Brigade og vendte hjem til
Danmark 5. maj 1945.
Herbert Marcus er stadigvæk aktiv roer.
Erik

Adelgade 123 . Skanderborg . Tlf. 86 52 40 88
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VETERAN-TRÆF
VED HIMMELBJERGET
Ry Roklub inviterer til C-Træf for pensionister og efterlønnere
tirsdag den 15 juni og onsdag den 16 juni 2004.

Der er inviteret deltagere fra Thisted, Brabrand, Ålborg, Vejle, Hørup Hav,
Silkeborg, Skanderborg og naturligvis Ry.
Tirsdag formiddag mødes deltagerne i Ry Roklub, hvorfra der vil være afgang til en rotur til Himmelbjerget, hvor der kl. 13.00 er fælles frokost. Ry
Roklub sørger for madpakkerne, og drikkevarer kan købes.
Efter frokost kan der roes videre på søerne, til f.eks. Slåensø, Brillerne,
Knudsø eller direkte hjem til klubben.
Den korteste tur vil således være på 14
km, men hvis nogen ønsker det, kan
også denne tur deles.
Med i bådene kan der tages kaffe/the +
kage.
Kl. 18.30 Starter aftenprogrammet med
middag i klubben og hyggeligt samvær,
ligesom der vil være underholdende
indslag undervejs. Senere spiller Emil,
een af Ry veteranerne, op til dans.
Onsdag morgen vil der være morgenbuffet og der kan evt. smøres en madpakke til endnu en tur på søerne.
Prisen for deltagelse i C-træf er sat så
lavt som 250 kr. pr. person. Det inkluderer morgenmad tirsdag, frokostpakke,
kaffe/the og kage, middag, musik underholdning, evt. natmad, overnatning i/ved klubben, morgenmad /madpakke onsdag
Bindende tilmelding og betaling sker til Willi senest mandag d. 25 maj.
Se i øvrigt det komplette program på opslagstavlen.
Venlig hilsen Willi
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Statistik, pr. 1. maj
nr. navn

Ialt

vinter marts april maj

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

21
50
31
28
39
145
51
192
195
68
75
81
7
36
37
38
11
189
29
84
70
99
63
119
65
74
3
35
83
101
73
175
96
97

Grethe Dyrby
Anita Kjær
Niels Edvard Kristensen
Anny Olesen
Rita Følbæk
Vibeke Freising
Kirsten Højfang
Dorthe Enevoldsen
Anne-Grete Løvgreen
Anne Margrethe Hermann
Willi Dupont
Birgit Dupont
Gunnar Juul Thomsen
Per Rasmussen
Lise Poulsen
Agnethe Thomsen
Erik Jensen
Ann-Helene Larsen
Mads Palmelund
Helga Fisker
Gustav Holm
Inge Brinch
Grethe Skovgaard Jensen
Susan Møller
Grethe Kjær Jensen
Paul Skannrup
Aage Mølgaard
Poul Nielsen
Aase Iburg Andersen
Hans Jørgen Nielsen
Birgit Skannrup
Åse Bjerre Thøgersen
Kurt Mathiassen
Poul Erik Larsen

520
222
183
180
173
167
144
141
141
135
122
120
103
102
96
95
91
83
80
76
74
74
70
70
68
68
67
67
67
67
63
63
60
60

74

35

88

Ejvind Nordmann Andersen

36
37
38
39

173
172
67
1

Anny Karin Nielsen
Gösta Pedersen
Svend Åge Haysen
Egon Rasmussen

14

74

50
23
36
13
50
36

18
23
36
10
18
21
11
10
34

396
191
160
144
160
43
108
110
110
117
99
84
93
84
75
84
91
73
46
76

74
8
20
10
15
10
10
8
10
10
10
8
8

74
62
50
58
53
57
57
59
57
53
53
52
52

59

12

47

51
49
48
47

10
10

41
39
48
37

10

31

31
31

Uro-Nyt
Ungdomsafdelingens kalender for de kommende mandage ser
således ud:
17.5. kl. 17.00
24.5. kl. 19.00
1.6. kl. 20.00
7.6. kl. 19.00
14.6. kl. 19.00

Madpakketur med opgaver – BEMÆRK tidspunktet!
Forældreroning
Øveaften i Svømmehallen N.B. TIRSDAG efter pinse
Rotur til Vandrerhjemmet
Lagkageløb

Ugerne 26 – 32

Sommerferie

Der er dog stadig roning for ungdomsroerne hver mandag aften
kl. 19.00, men dog uden noget fast program
Vi opfordrer ungdomsroerne til at deltage i ungdomslandslejr i Horsens i uge 29.
Mere information kan fås hos ungdomsleder Trine Palmelund.
Hvis der ikke er nogen særlig tilslutning til landslejren, vil vi
som alternativ lave en langtur til Silkeborg med start lørdag
morgen og overnatning i Ry.

Ungdomsudvalgets sammensætning:
Trine Palmelund
Simon Stubkier
Hanna Lylloff
Cathrine Skov
Kim Rasmussen
Inge Stigsen

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

86
26
87
86
86
87

19
79
48
51
24
94

41
92
00
15
87
90

47
17
07
00
08
99

/ 26 12 41 47
/
/
/
/

22
60
26
23

58
17
79
60

24
78
75
47

77
54
78
04
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Det er naboens skyld...!
– de fortalte os, hvor tilfredse de er med Gl. Skanderborg
Personlig rådgivning
”Vi blev faktisk helt overraskede over
den imødekommenhed, vi blev modtaget
med hos Gl. Skanderborg, og over den
gode personlige rådgivning vi fik. Hos
Gl. Skanderborg er man ikke bare et
nummer!”
Hurtig og effektiv hjælp
”Heldigvis har vi ikke haft brug for vores
forsikringer endnu. Men vores nabo har
fortalt om den hurtige hjælp, han fik fra
Gl. Skanderborg sidste sommer, da han
havde haft indbrud. Han ringede blot til
Gl. Skanderborgs alarmcentral, og i løbet
af få timer var der ryddet op og ruden
skiftet.
Og få dage senere havde Gl. Skanderborg

erstattet alle de stjålne ting med nye. Da
vi hørte det, besluttede vi os til at skifte
forsikringsselskab med det samme!”
Lokale fordele
Gl. Skanderborg er et lokalt forsikringsselskab, som er ejet af kunderne. Nu kan
du blive medejer af selskabet og samtidig
støtte Skanderborg Roklub.Vi støtter
klubben med et tilskud på kr. 1000,hver gang en familie som er medlem af
klubben, indtegner sine forsikringer for
minimum 2 år. Der skal være tale om
mindst en indbo- eller husforsikring samt
yderligere en forsikring. I får personlig
rådgivning og så får I oven i købet 1⁄2 pris
på jeres rejseforsikring det første år. I finder os på Adelgade 92 – husk at fortælle
os om jeres medlemskab af klubben.
Læs mere på www.glskanderborg.dk
Eller ring på Telefon 87 94 18 18

Kalenderen:
Tilmelding
1. juni

Efter roturen: Kaffe

5. juni

3,30 Fugletur til Åkandevigen

15. juni

Veteranstævne i Ry

15. juni

21.00 Grillaften, efter roning

16. juni

18,00 Tur til Solbjerg

21. + 22. juni
25. juni
2.-4. juli
6. juli
1. august
5.-8. august
14. august
20.-22. aug.

22,00 Nattur

Først til m..

Efter roturen: Kaffe
Efter roning: Kaffe
Hjælp ved Skanderborg Festivalen
Kanindåb
Motionsstævne i Århus

7. september

Efter roning: Kaffe

5. oktober

15. juni

Tur til Randers

8,00 Tunø eller Hjarnø

17.-19. sep.

8. juni

17,30 Aflæggelse af svømmeprøve i søen

4. september
11. september

25. maj

24. august

ØVM i Odder
Skivefjord

Først til m.

Efter roning: Kaffe

1. tirsdag i hver måned medbringer
vi kaffe/te og lidt godt på roturen.
Faste
arrangementer
i roklubben

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

8,00 Løvfaldstur: Ry-Silkeborg

30. oktober
11. december
8. januar

12. okt.

Standerstrygning
Julefrokost
Nytårskur

Madpakketure - hvad er det?
Det er arrangerede roture af forskellige roklubber i Sydjyske kreds, hvor det
eneste man selv skal sørge for er madpakke og drikkelse. Så vidt det er muligt, vil der blive fælles transport fra Skb. Roklub.
20. maj

Fra Kolding Dame Roklub

5. juni

Fra Risskov roklub

13. juni

Fra Aabenrå Roklub

4. sep.

Fra Flensborg Roklub

26. sep. Fra Varde Roklub

Der vil være opslag med tilmelding på opslagstavlen når tiden nærmer sig
de enkelte arrangementer
Se også kalenderne på www.roning-jyllandsyd.dk og www.roning. dk

post@hotelskanderborghus.dk . www.hotelskanderborghus.dk

Vroldvej 5
Skanderborg
Tlf. 86 52 15 27

18

Træsejlet
udkommer
hvert år med 8 numre, som du alle er
velkommen til at komme med indlæg
til. Indlæggene kan afleveres som renskrift eller på diskette sammen med fotos til redaktøren med post eller E-mail.

Til lykke
- med fødselsdagen
MAJ
11 Marianne Bredsdorff-Larsen
18 Willi Dupont
23 Lasse Møller Christensen
23 Rosa Dejgaard Hald
24 Mette Nikolajsen
30 Benny Ask Kristensen
JUNI
2 Kim Lykke Rasmussen
5 Martha Skrydstrup
6 Susanne Holde
7 Niels Thernøe
7 Allan Lund
15 Dorthe Enevoldsen
16 Ove Odgaard
20 Svend Åge Haysen
Med konfirmationen
Rosa Dejgaard Hald
Sophie Buch Nielsen
Sanne O. Christensen
Rasmus Glud Madsen

Nr.
Deadlinie
1 ............... 15/1
2 ............... 1/3
3 ............... 1/4
4 ............... 1/5
5 ............... 6/6
6 ............... 1/8
7 ............... 20/9
8 ............... 1/11

Udgivelse
25/1
10/3
15/4
15/5
20/6
10/8
1/10
15/11

Rengøring af
klubhuset
Uge 21-22
Astrid M. Hilting
Allan Lund
Steffen Fogh
Morten G. Jensen
Ann Marie Kjær
Sanne O. Christensen
Åse Bjerre Thøgersen
Uge 23-24
Veteraner
Uge 25-26
Anita Kjær
Carl Erik Thordal
Mette Buch Nielsen
Bjarne Thorup
Kim Riisberg
Hanna Lylloff
Ulla I. Nielsen

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

Skanderborg
20

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®

