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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
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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Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Poul Mathiasen
Sarabjerg 21, Skbg.
Tlf. 86 52 07 27
E-mail:
Poul_Mathiasen@mail.dk
Journalist: Susanne Holde
tlf.: 86 52 58 57
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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

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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Godt nyt fra formanden
Der er sket en del siden sidst, og der er meget godt nyt.
For det første har Trine sagt ja til at være ungdomsleder. Kim har haft hvervet
gennem længere tid, og han bor i Skejby, arbejder tit længe og har ikke den samme
gejst som tidligere. Han har længe sagt, at han gerne vil afløses. Nu har Trine
været med i klubben i næsten et år – efter at have roet i en del år som ungdomsroer
og med efterfølgende studier i Århus – og var her i foråret på et godt og
inspirerende ungdomslederkursus, som gav meget udbytte. Så det har givet Trine
mod på at blive ungdomsleder. Jeg er ikke i tvivl om, at Trine bliver en god
erstatning for Kim.
Jeg vil gerne ønske Trine velkommen i klubbens bestyrelse som ungdomsleder og
samtidig vil jeg sige stor tak til Kim for de mange timer, han har lagt i ungdomsafdelingen og klubben i det hele taget gennem mange år. Heldigvis fortsætter Kim i
ungdomsafdelingen, så der kan trækkes på hans store erfaring fra mange års
roning og ledelse.
Den næste gode nyhed kom, da Willi fik besked om, at Tryg-Fonden har givet
tilsagn om at købe 20 oppustelige redningsveste til veteranroerne. Mange tak til
Tryg-Fonden.
Og så kom torsdag den 27/5, hvor TuborgFondet meddelte, at de vil give os kr.
50.000 som støtte til at anskaffe den ny 4 åres inrigger, vi skal have næste år.
Sådan en dag er det rart at være formand. Vi har lagt en del arbejde i ansøgninger
i tidens løb, og så er det rart, når der kommer så stor en sum. Tuborg-Fondet har
ikke de store betingelser i forbindelse med støtten, men de vil nævnes i forbindelse med købet, og de vil overrække os bevillingen. Det synes jeg er fornemt, og
jeg vil her sige en meget stor tak til Tuborg-Fondet.
Så kan vi komme til nogle andre forhold, der er sket siden sidst.
Jeg hørte vejrmanden Peter Tanev fortælle, at maj har været meget regnfattig. Det
kan skyldes, at han ikke var i Skanderborg søndag 2/5, da vi arrangerede
madpakketur. For netop da vi havde sat bådene i vandet, begyndte det at stå ned i
stænger og lyne og tordne. Der var mødt 28 frem, men 21 var standhaftige og kom
på vandet kl. 13. Efterfølgende havde deltagerne en fin tur.
Der har været afholdt den anden instruktionslørdag med 7 nye. De er nu under
instruktion. En stor del af kaninerne fra det første instruktionshold er nu frigivne,
og det ser ud til, at langt de fleste af vore mange nye snart er frigivne.
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Til alle nye vil jeg sige, at vi er glade for, at I har valgt Skanderborg Roklub som en
del af Jeres fritidstilbud. Der er mange tilbud om roning i klubben, men det kan
nogle gange være nødvendigt, at man selv opsøger andre for at få mest muligt ud af
det.
Vi har været til arrangement i Sparekassen Kronjylland lys nat. Klubbens
medlemmer skulle forsøge at ro længere i roergometer end sidste år, Birgit havde
fået fat i nogle elever fra Realskolen, der skulle konkurrere på roergometer, og vi
havde fået fat i nogle kendte personer, der skulle dyste mod hinanden i roergometer. Især i den første del af aftenen kom der en del nysgerrige, mens det var lidt
mindre besøgt den sidste del af aftenen. Men arrangementet var vellykket, selv om
vi ikke helt nåede vores mål. Vi får kr. 2.000 af Sparekassen Kronjylland for vores
medvirken. Vi havde talt om at finde sponsorer, der ville give et beløb pr. roet
kilometer, men det var der ikke energi til.
Birgit og Åse stod ved OK-standeren en lørdag og delte bolde og OK-kort ud. Der
var også mulighed for at tegne OK-kort hos en OK-mand, der fortalte, at der blev
tegnet 25 nye OK-kort den dag. Det er virkelig flot, og jeg vil gerne sige tak til
Birgit og Åse for Jeres indsats.
Begge langture i hhv. Bededagsferien til Det Sydfynske Øhav og Kr. Himmelfartsferien Als rundt blev aflyst på grund af blæst. Bededagsturen blev dog erstattet af
en tur Silkeborg retur.
I den nærmeste fremtid skal veteranerne til træf i Ry med rotur til Himmelbjerget.
I den forbindelse skal der roes nogle både til og fra Ry.
Senere har vi afsat 2 dage til at være med i Projekt Sommerferieidræt, hvor
skoleelever har mulighed for at prøve nogle forskellige idrætsgrene.
Mandag 21/6 og tirsdag 22/6 er der mulighed for at aflægge svømmeprøve i søen.
Mød op og få taget den svømmeprøve af hensyn til Jeres egen sikkerhed og den
deraf følgende tillid hos Jer selv og Jeres medroere.
Til sidst vil jeg ønske Jer en god sommer – husk nu at roklubben ikke ligger i dvale
- og slutte med den sædvanlige tekst:

Støt vore sponsorer – de støtter os
Erik Jensen
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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) 58.032 meter. I år
skulle vi så se, om vi kunne forbedre dette antal.
Vi må nok erkende, at vi var for sent ude med at tage fat i folk. Det hjalp ikke at
lægge en seddel i klubben, hvor medlemmerne kunne skrive sig på. Men Grethe
fik stablet nok roere på benene, til at det var tilstrækkeligt.
Alle ydede en fin indsats, selv om en del ikke havde prøvet at ro i roergometer før.
Der var faktisk en, der endnu ikke er frigivet. Da der var gået halvanden time,
kunne vi se, at det ville blive svært at nå målet, men den sidste time gav vi alt.
Skiftene blev optimeret, vi roede i kortere perioder med hyppigere skift, og til
sidst nåede vi op på 56.379 meter. Altså ikke nok til en rekord.
Vi har efterfølgende analyseret os frem til, at der skal være mere end 4 – 5 roere pr.
time, så det er muligt med hyppigere skift. Skiftene skal optimeres, men det skal
man jo lige lære. Det ved vi til en eventuel næste gang. Vi fik kr. 2.000 af
Sparekassen Kronjylland.
Mellem kl. 19 og 20 havde Birgit fået fat i nogle elever fra 5., 6. og 7. klasse, som
skulle konkurrere i roergometer. Alle skulle ro et minut, og hvis de havde lyst,
kunne de få to forsøg. Der kom nogle for blot at se på – hvem kan ikke godt huske
hvordan det var i den alder, at man ikke kunne leve op til de andre. Men der var
næsten 20, der stillede op. Alle deltagere fik en Marsbar som tak for indsatsen, og
de 6 vindere fik en Guldbarre. Det var:
5. klasse piger: Laura med 230 meter
5. klasse drenge: S.C. med 255 meter
6. klasse piger: Line med 216 meter
6. klasse drenge: Mikkel med 245 meter
7. klasse piger: Sophie med 262 meter
7. klasse drenge: Christian Ø. Med 283 m

- 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

7

Maske.p65

7

08-06-2004, 20:42

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

Efterfølgende skulle lidt mere kendte personer dyste. Bent Andersen fra Sparekassen Kronjylland havde udfordret 25 mænd fra forskellige dele af bylivet, og 5
havde fundet tid til at stille op.
De var lidt spændte ved situationen, og alle fortalte, at de vidste ikke, hvordan man
gør. Det var jo også meningen, at de skulle være uprøvede. Bent Andersen lagde
for i et minut og blev efterfulgt af borgmester Alexander Aagaard, Alf KlærkeOlesen fra Uge-Bladet, Brian Bo Christensen fra Advokatfirmaet DK-Advoka-
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terne og i sidste øjeblik kom Kim Andersen direkte fra Folketinget. Der blev gået
til sagen, selv om en enkelt faldt af sædet et par gange (det fik borgmesteren til at
sige, at han skulle have noget af det klister på sædet, som byrådsmedlemmer
bruger). Nogle af deltagerne ønskede at forbedre det første forsøg med et andet, og
det lykkedes.
Resultatet blev, at udfordreren Bent Andersen vandt med 305 meter foran Brian
Bo Christensen, Kim Andersen, Alexander Aagaard og Alf Klærke-Olesen.
Efterfølgende kunne bankpersonalet
glæde sig over, at det lykkedes en af de
ansatte at ro 333 meter.
Fra roklubbens side vil vi gerne sige tak
til Jer, der deltog. Det er altid rart, når
nogle bakker op omkring vore aktiviteter.
Erik
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post@hotelskanderborghus.dk . www.hotelskanderborghus.dk

Vroldvej 5
Skanderborg
Tlf. 86 52 15 27
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TuborgFondet
TuborgFondet har givet os et tilsagn om et beløb på kr. 50.000 som støtte til
indkøb af den nye båd.
Følgende er fundet på hjemmesiden www.tuborgfondet.dk
TUBORGFONDET giver støtte til rigtig mange ting som sker lige rundt omkring
dig.
Det vigtigste for os er, at mange mennesker får glæde af støtten. Der lægges
således vægt på, at rigtig mange får gavn af de ting, som bliver købt for pengene.
På det sidste har TUBORGFONDET bl.a. givet bevillinger til forskellige idrætsforeninger til indkøb af air-track, møbler, musikanlæg eller projektor. Vi giver
støtte til trykning af plakater og programmer til forestillinger og til møbler til
kollegiers fælleslokaler. Vi giver også jævnligt støtte til studierejser for unge på
højere læreanstalter, hvis det er rejser, som hele klassen deltager i og det er en del
af studiet.
TUBORGFONDET støtter derimod ikke enkeltpersoner, hverken til uddannelse
eller til initiativer, som enkelte personer ønsker at gennemføre.
Tuborgfondet blev oprettet af Tuborgs Bryggerier den 9. februar 1931 for at
markere 40-års dagen for stiftelsen af Aktieselskabet De forenede Bryggerier.
Tugorgfondets formål er at virke for udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter - særlig til støtte for dansk erhversvliv.
Siden stiftelsen er der uddelt ca. 500 mio. kroner målt i nutidsværdi til omkring
12.500 større og mindre anskaffelser og aktiviteter fordelt over hele landet. På den
måde har alle grene af det danske samfund nydt godt af Tuborgfondet, der har ydet
støtte til erhvervslivet, kunsten, kulturen, uddannelsen og sporten.
Det falder uden for fondets opgaver at yde støtte til selskaber og lignende i
tilfælde hvor det drejer sig om hjælp til bestående forretning, forøgelse af driftskapital og tilskud i konkurrenceøjemed samt understøttelse af enkeltpersoner. Fondet yder endvidere ikke støtte til andre fonde, byggeprojekter, politiske formål,
transportmidler eller til den enkelte studerende til gennemførelse af studier,
opgaveløsninger eller studieophold.
Siden 1. oktober 1991 har Tuborgfondet udgjort en selvstændig afdeling af
Carlsbergfondet.
11
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Siden 1950 har Tuborgfondet hvert år stillet et beløb til rådighed for studierejser
for unge landmænd, specialarbejdere, salgsassistenter og teknikere. Deltagerne
udvælges efter ansøgning gennem læreranstalterne.
Ligeledes har fondet doneret betydelige beløb til studierejser for studerende (hele
klasser) ved universiteters og handelshøjskolers økonomiske studier.
Den Erhvervsøkonomiske Pris blev uddelt første gang i 1999. Hvert år modtager
syv Ph.D-studerende hver 150.000 kroner til et studieophold i USA. Modtagerne
indstilles af læreranstalterne.
Tuborgs Grønne Fond er et underfond af TuborgFondet.
Erik

Madpakketur
Søndag den 2. maj havde vi inviteret til madpakketur for Sydjysk Kreds hos os.
Der kom 28 fra Esbjerg, Kolding, Risskov, ARA og os selv.
Vi mødtes kl. 9.30, og der blev sat hold. Bådene blev gjort klare, og de 2 første
kom i vandet, og besætningerne var klar til afgang. De 2 næste både var trukket
udenfor og var ved at blive gjort klar.
Så kom der regn. Det stod ned, og det begyndte at lyne og tordne. Vi trak de 2 både
op, og gik op for at drikke noget kaffe. Men det blev ved. Et opkald til Karup gav
ikke meget håb, for der skulle komme mere torden og regn i en del tid. 7
fremmødte havde ikke lyst til at blive der, men resten tog fat på madpakkerne.
Gourmet-roerne fra Kolding havde edderfugl fra aftenen i forvejen, og vi andre fik
lov at smage – sammen med en Dr. Nielsen eller en snaps.
Ved 13-tiden kunne vi endelig komme ud. Risskov havde en del kaniner med, men
de tog det i stiv arm. Det lykkedes alle deltagere at komme på en fin tur uden regn,
men dog en del af tiden i regntøj. En enkelt båd nåede hele søen rundt, mens de
andre nøjedes med at komme næsten rundt.
Dagen sluttede med, at de standhaftige fik en fin tur, og søen fik vandspejlet hævet
en del.
Jeg kan kun opfordre Jer alle til at prøve disse madpakketure. Man får en dejlig tur
– hvis vejret er med - i et beskyttet og dejligt rofarvand rundt omkring i Jylland.
Erik
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GRUNDLOVSDAG
Det mest eksotiske og overraskende
tåge slør afdækkede i løbet af flere
tidlige morgen timer,den skønneste
sø jeg kender.
Synd der er ikke var flere end to
bådhold der oplevede det, men på
den anden side så gav det jo netop
den fred og ro der skulle til for rigtigt at kunne høre det enorme fuglekvidder der er på den tid af dagen.
Jo, jo det er da tidligt at stå op kl. 3
,når man først gik hjem fra et iøvrigt
vellykket arrangement i kronjylland
kl. næsten midnat,og der forresten
var med til at hente kroner hjem til
vores næste års nye båd. herligt at
opleve sådan en entusiasme fra både
gæsterne i det andet roergometer,
bankens personale og helt klat fra
vores egne roere.

kærlig tanke.
Isfuglen nåede vi ikke at høre, det
går jo altid så stærkt med den, men
vi så den da.
Det var for nogen et ukendt paradis
lige for næsen af os - var der trylleri
med i spillet eller er det virkelig Vor
Herre, der giver os lov til at opleve
naturens eget trylleri på en ganske
almindelig grundlovsdag. Og det
hele fik vi foræret bare fordi vi var
stået op 4 timer før vi plejer.
Grethe

Nå, tilbage til søen der langsomt tonede frem af tågen, landskaberne
der smøg sig ud af deres morgendug
lette tæppe.
Fuglene, ja de var der alle sammen,
mejserne havde særlig travlt lød det
til, men bogfinkerne holdt sig nu
heller ikke tilbage, nattergalen lod
selvfølgelig også sine fine triller
høre, og jeg måtte sende Merete en
13
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Rostatistik, pr. 6. juni 2004
Nr.
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

21
50
31
28
39
75
192
195
51
81
68
38
11
99
36
84
145
173
37
63
189
74
172
73
65
101
17
1
69
35
29
80
175
3
7
43
44
146
83
119
49

navn
Grethe Dyrby
Anita Kjær
Niels Edvard Kristensen
Anny Olesen
Rita Følbæk
Willi Dupont
Dorthe Enevoldsen
Anne-Grete Løvgreen
Kirsten Højfang
Birgit Dupont
Anne Margrethe Hermann
Agnethe Thomsen
Erik Jensen
Inge Brinch
Per Rasmussen
Helga Fisker
Vibeke Freising
Anny Karin Nielsen
Lise Poulsen
Grethe Skovgaard Jensen
Ann-Helene Larsen
Paul Skannrup
Gösta Pedersen
Birgit Skannrup
Grethe Kjær Jensen
Hans Jørgen Nielsen
Carsten Lykke Christiansen
Egon Rasmussen
Gunnar Dalby
Poul Nielsen
Mads Palmelund
Jonna Holst
Åse Bjerre Thøgersen
Aage Mølgaard
Gunnar Juul Thomsen
Poul Mathiasen
Lisbeth Mathiasen
Irma Andersen
Aase Iburg Andersen
Susan Møller
Svend Rasmussen

km
944
419
392
361
361
332
328
317
315
299
273
269
257
256
226
220
214
212
207
204
201
195
192
184
182
172
163
152
151
147
141
127
125
123
122
120
120
114
111
109
108

vinter marts april
74
50
396
191
23
160
36
144
13
160
23
99
110
110
36
108
36
84
18
117
11
84
91
74
18
84
76
74
50
43
10
41
21
75
8
62
10
73
15
53
10
39
10
53
10
58
10
57
9
10
37
10
34
10
10
10

8
20
11

57
46
13
53
57
93

39
59
50
25

14
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maj
393
203
183
155
137
181
202
191
146
166
138
149
156
169
102
131
37
134
98
121
105
114
119
121
88
83
140
83
126
58
48
89
50
56
19
103
103
75
44
22
72

juni
31
25
26
26
51
29
16
16
25
13
25
10
13
22
13
10
27
13
13
13
13
24
26
22
14
22
25
22
13
25
12

17
17

17

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

82
96
97
67
88
220
5
211
48
179
100
225
66
224
135
228
221
70
219
137
6
10

Henning Iburg Andersen
Kurt Mathiassen
Poul Erik Larsen
Svend Åge Haysen
Ejvind Nordmann Andersen
Søren O. Nielsen
Steffen Fogh
Matilde Ørtoft Hansen
Else Rasmussen
Karen-Bodil Ravn
Bent Wiborg
Else Plum
Susanne Holde
Herluf Christensen
Hans Dollerup
Anders Therkelsen
Anne Berggren
Gustav Holm
Turid Nielsen
Morten G. Jensen
Allan Lund
Niels Thernøe

103
102
102
101
101
100
98
98
97
97
94
93
91
89
88
83
82
74
71
65
63
62

10
8
8
12

10

17

37
52
52
48
47
22
27
11
25
40
25
5
14
5
20
12

56
31
31
53
42
65
59
87
62
44
69
74
60
74
59
69
57

12
21
29
19

46
35
28
34

11
11

13
12

13
14
10
9
14
13

74
9

13
6
9

GRILLAFTEN I ROKLUBBEN
Vi gentager de sidste års succes og tænder grillen til
en hyggeaften:

Tirsdag d. 15. juni KL. 21.00
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, er selvfølgelig også velkomne.
Vi håber vejret vil vise sig fra den bedste side, så
mød op og vær med til en hyggelig aften.
15
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”Roklubben trængte til en kærlig hånd!”
Sådan siger materialeforvalter Willi
Dupont om klubbens tilstand, da han
meldte sig ind for 6 år siden. Og siden
er der jo unægtelig sket en del.
Selv om Willi ikke er indfødt, kan han
godt kaldes en rigtig Skanderborgdreng.
Som 3-årig kom han hertil med sine
forældre, flyttede fra byen som 20-årig
men vendte tilbage 17 år senere og har
boet her siden.
”Jeg meldte mig ind i roklubben som
13-årig i 1949/50”, fortæller Willi.
”Senere roede jeg i Kvik i København.”
Efter soldatertiden holdt Willi en lang
pause på 40 år. Faktisk startede han
først igen her i klubben, da han blev
pensioneret d. 1. april for 6 år siden.
”Jeg så en annonce i Ugebladet om
veteranroning og tænkte, at det måtte

være noget for mig. Roning er lige som
at cykle; man glemmer det ikke, når
man først har lært det. Kommandoerne
er de samme, og bådene – ja nogle af
dem er de samme som jeg roede i som
barn!
Men roning tager jo tid, og efterhånden
kunne Birgit godt se, at hun også var
nødt til at begynde, hvis hun ville se
lidt mere til mig!”
Hvordan blev du materialeforvalter?
”Roklubben så herrens ud, og bådene
var ikke ordentligt passede, og det
kunne jeg ikke lide at se. Det kriblede i
fingrene på mig, og da klubben ingen
materialeforvalter havde, mente jeg, at
det var en opgave for mig.”
Hvad med det øvrige bestyrelses-arbejde?
”Jeg er ankermand på alt det med at
søge tilskud. Hvert år har vi fået nogle
mindre beløb, men i år har vi haft rigtig
held med det. Tuborgfondet vil give
50.000 kr. til den nye båd, vi får næste
år, og så har vi fået 20 selvoppustelige
redningsveste fra Tryg Fonden. De to
svar kom med en dags mellemrum, så
da var jeg rigtig glad!
Tuborgfondet stiller ikke andre krav,
end at de selv gerne vil overrække bevillingen, og det glæder vi os naturligvis til.
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Du og Birgit har jo også været på
mange spændende rejser.
”Ja, det er jo én af pensionist-tilværelsens glæder. Vi har altid rejst meget. I
år har vi været på en kortere tur til
Kina, hvor alt var tilrettelagt. Det er
usædvanligt for os, for vi plejer selv at
arrangere vores rejser, men det er næsten umuligt i Kina, for vi kan ikke
sproget, kineserne kan ikke engelsk, og
det er umuligt at læse sig til noget som
helst.
Derudover har vi også været i USA og
på Hawaii. Den største rejseoplevelse
var, da vi var i Vietnam. Det er et meget
spændende land. Vi planlagde selv det
hele og kørte rundt i 4 uger. Det er et
godt land at rejse i. Vi følte os både
trygge og velkomne. Der er jo ingen
gamle mænd i Vietnam, så da jeg dukkede op med mit hvide hår, blev jeg
behandlet med stor respekt. De spurgte
blandt andet om, hvor mange børn jeg
havde. Der er man virkelig værdsat
som ”gammel mand”. Hvad der også er
fantastisk er, at de ikke bærer nag til
USA. For som de siger: Vi vandt jo
krige!”
Der er også noget med nogle vandreture?
”Både Birgit og jeg kan godt lide at gå,
og for 30 år siden var vi 4 mænd, der
tog til Norge på vandreture. Så be-

gyndte konerne at blande sig, og lige
siden har vi været af sted alle sammen
med børn og nu også børnebørn.”
Willi er om nogen en person, hvorom
man kan sige, at han udnytter sin
pensionisttilværelse. Med hjælp fra
mange af veteranerne plejer han klubbens bådpark. Der bliver dog også tid
til at komme på vandet. Sidste år blev
det til en sølvåre. Huset og den store
have ned til søen bliver også passet.
Det ser vi jo, når vi ror forbi. Willi er en
person, der værner om gamle venskaber. De sidste 30 år har han spillet badminton i Viby med de samme gutter, og
sindet kommer stadig i kog, og der kan
opstå skænderi om en bold.
Susanne Holde
17
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TrygFonden
TrygFonden har givet støtte til, at vi kan købe 20 oppustelige redningsveste til
veteranroerne.
Følgende er hentet fra hjemmesiden www.trygfonden.dk
TrygFonden arbejder for at gøre familier og virksomheder i Danmark mere trygge.
TrygFondens vision er at blive det sted i Danmark, hvor familier og virksomheder
naturligt henvender sig for at få viden om og støtte til tryghedsskabende aktiviteter. TrygFonden skal være alment kendt og respekteret for sine indsatser for at øge
trygheden og for sit konstruktive samfundsmæssige engagement i Danmark.
TrygFondens mission er at imødekomme det samfundsmæssige behov for at ruste
familier og virksomheder i Danmark til i stigende grad at tage et medansvar for
trygheden for sig selv og for hinanden.
TrygFonden opfylder denne mission ved at udvikle viden og rådgivning og ved at
engagere sig i konkrete tryghedsskabende projekter inden for sikkerhed, sundhed
og anden samfundsnyttig aktivitet.
For at sikre en målrettet indsats har TrygFonden valgt at afgrænse sine fokusområder til: Sikkerhed, sundhed og anden samfundsnyttig aktivitet. Herudfra
defineres de konkrete projekter, som alle skal bygge på et videnbaseret grundlag.
Gennem alle de projekter, TrygFonden står bag, løber en rød tråd. Nemlig ideen
om at skabe øget tryghed i din og andre danskeres hverdag. Vores individuelle
oplevelse af tryghed handler om 3 ting: Hvem vi er. Hvor meget vi ved. Og hvilke
værktøjer vi er i besiddelse af.
Derfor arbejder TrygFonden på at skaffe så megen viden om hvert projekt som
muligt. Og vi prøver at gøre al denne viden håndgribelig ved at lave den om til

Adelgade 123 . Skanderborg . Tlf. 86 52 40 88
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flere specialiteter.
Adelgade 75
Skanderborg

8651 2212
Fax 8651 2216

værktøjer, der er nemme at bruge. Det kan fx være at samle de baderåd, alle
eksperter er enige om. Men det kan også være at give dig mulighed for at lære
førstehjælp på en anderledes og spændende måde via internettet.
Igennem de seneste år har TrygFonden arbejdet på at gøre sin mission synlig og
håndgribelig for den danske befolkning. Med de regionale Råd tager vi et stort
skridt mod at skabe endnu mere tryghed. Ved at være en naturlig del af de lokale
miljøer får TrygFonden mulighed for at komme helt tæt på danskernes hverdag.
Og det er vores håb, at det vil gøre oplevelsen af TrygFondens arbejde mere intens
og mere relevant.
At arbejde for at gøre danskerne mere trygge er en stor opgave. Og en meget seriøs
opgave. Selv om hvert Råd skal arbejde ud fra de kontekster, der passer til
lokalområdet, er det uhyre vigtigt, at den samlede opfattelse af TrygFonden er ens.
TrygFondens troværdighed er vores adelsmærke.
Erik
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NAT-RO-TUR
25. juni 2005 kl. 22
Gå ikke glip af denne enestående
oplevelse. Se Skanderborg by
night fra søsiden.
Se månen kaste sin store stråle
hen over søen - måske.
Midnatsmåltidet indtages på Kalvø
- Sct. Croix - el. v. Hylkehav.
Turen kan derefter gå tilbage til
roklubben, el. fortsætte søen el.
søerne rundt alt efter vejr og vind.
Tilmelding på opslagstavlen (fristen er udsat til d. 22. juni) el ring
til el. send en mail til rochefen.
På gensyn i mørket, og husk turen
er for alle ungdomsroere -seniorer
- og veteran roere.
Grethe

O. B. S.
Tænk allerede nu på Syd Jyske kreds
mortionsstævne 20. - 22. aug. i Århus.
Informationer og tilmelding kommer på
opslagstavlen så snart vi modtager dem.
Jeg håber der er rigtig mange der har
lyst til at deltage, så vi kan få mange
gode ideer til det bliver vores tur til at
være vært i 2005.
Rochefen

-spar op til 55% på
EL og VVS produkter

www.aev.dk
- betal med Dankort, nemt og hurtigt

S V Ø M M EPRØVE
ISØEN
Mandag d. 21. og tirsdag 22. - 6.
begge dage kl. 17.30
Det foregår fra bådebroen 300 meter for kaniner og frigivne
roere. 500 meter for langtursroere.
Ud over svømmeprøven prøver vi
at tage redningsveste på i vandet
og svømme mellem 2 årer.
Selv om muligheden også er at
tage prøven i svømmehallen,
anbefaler vi at gøre det i søen. Det
er jo dog der vi evt. kunne få brug
for vores svømmefærdighed, og
det giver en god fornemmelse for
egen formåen og reaktion på
søvand og vandets temperatur.
Alle langtursroere, der ikke aflægger svømmeprøve skal ro med
oppustelige redningsveste på
havet.
Med venlig hilsen
Rochefen
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K A N I N D Å B
lørdag d. 14. august 2004
Kl. 10. Dåb med efterfølgende kaffe og blødt brød.
Kl. 12. Rotur for alle, selvfølgelig også årets kaniner.
Kl. 18. Fællesspisning.
Nu er det snart tid for årets kaniner til traditionen tro, at lade sig
døbe og derved blive fuldgyldige medlemmer af klubben og
fællesskabet.
Alle os, der er døbt, vil gerne være med til at gøre dagen til en
uforglemmelig dag.
Ved deltagelse i hele dagens arrangementer, husk da en stor
madpakke og drikkevarer til roturen
Ved fællesspisningen sørger aktivitetsudvalget for tilbehør til
det kød, som I selv medbringer til grillen. Vi tager den uhyrlige
pris af 25.kr for tilbehør.
Tilmelding kan ske på selve dagen eller på opslagstavlen i
klubben.
Alle kaniner opfordres til at iføre sig kanintøj, der kan tåle vand.

Evt . henvendelse til Birgit Skannrup på tlf. 86571270
eller skannrup@pc,dk
Med venlig hilsen Ungdomsudvalget og aktivitetsudvalget
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VELKOMMEN HOS OS
Anløbsplads halvvejs gennem Mossø
Man kan ikke nå det hele, så derfor har vi ikke været ude at ro i år. Vi har
haft travlt med alt muligt andet ved det hus, vi overtog den 1. oktober
sidste år. Vi har skovet træer, plantet træer, sået i haven, høvlet gulve,
malet, sat gipsplader op osv. osv. Den sidste måned har vi brugt nede ved
søen, bl.a med at gøre klar til at Skanderborg roklub kan ligge til. Flydebroen er lagt ud. Sejlrenden gennem sivene er ryddet for siv og sten.
Gamle bildæk er sat op så bådene ikke bliver ridset. Så nu er der klar.
Anløbet ligget på den sydlige side af Mossø, neden for Dørup, ca. 1 km
efter Hem Odde. Broen ligger i læ for vestenvinden. Broen anløbes ind
mellem sivene i en 2 meter bred og lår-dyb sejlrende. Til styrbord i
sejlrenden er der slået to pæle ned. De markerer to tonstunge sten der
ligger gemt bag dem inde i sivene. Der er sat et bræt op mellem stolperne,
hvorpå der er bundet et dæk, så man kan trygt lade båden ligge op til
pælene. Der kan pga. stenene kun ligges til på bagbords side af broen. Ro
ind hvor der ikke er siv. Broen består af to flyde-pontoner og en fast del,
samt en dæmning. Men her i begyndelsen af juni er der ikke meget vand i
Mossø. Der er 50 cm vand yderst på 1. ponton. 30 cm yderst på 2. ponton
20 cm. yderst på den inderste 3. ponton. En indviklet forklaring måske,
men prøv det. Der kan kun ligge en båd til ved broen ad gangen. De andre
kan løftes op på land.
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Vil I hen på engen for at spise madpakker i solen, så gå langs søen hen til
trædestenene og op på engen. Der står en bænk.
Der er intet toilet. Men der står en spade ved bådehuset.
Kalvø til Mossø
Under roaftenen hos Sparekassen Kronjylland blev der snak om at ligge
glasfiberbåden Kalvø ud til os i en månedstid. Derfor er her en vejbeskrivelse: Ud af Vrolvej mod Østbirk. Oppe på bakken efter Fuldbro
Mølle drejes til højre mod Nørre Snede. Efter 4 km kommer man til
byskiftet ”Dørup”. 10 meter efter dette skilt, drejes til højre af en markvej.
Når vejen deles i to, tages den højre arm. 300 meter nede i skoven
kommer en lille grusplads. Her kan parkeres. I går videre forbi vores hus
ned mod søen ca. 150 meter. Gå ned af trapperne og her ligger Kalvø,
måske.
Skulle I have lyst til at slå telt op kan det sagtens lade sig gøre. Husk
myggebalsam!
Med venlig hilsen
Lone Roesen & Lars Erdmann
Maskedal 35 (a), Dørup, 8660 Skanderborg. Tlf. 86 52 44 67
lars.erdmann@mail.dk og lone.roesen@mail.dk
23
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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:
16. juni

18,00 Tur til Solbjerg

21. + 22. juni

8. juni

17,30 Aflæggelse af svømmeprøve i søen

25. juni

22,00 Nattur

2.-4. juli
6. juli
1. august
5.-8. august

15. juni

Tur til Randers

Først til m..

Efter roturen: Kaffe
Efter roning: Kaffe
Hjælp ved Skanderborg Festivalen

14. august

Kanindåb

20.-22. aug.

Motionsstævne i Århus

4. september

8,00 Tunø eller Hjarnø

7. september

Efter roning: Kaffe

11. september

ØVM i Odder

17.-19. sep.

24. august

Skivefjord

Først til m.

5. oktober

Efter roning: Kaffe

23. oktober

8,00 Løvfaldstur: Ry-Silkeborg

30. oktober
11. december
8. januar

12. okt.

Standerstrygning
Julefrokost
Nytårskur

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
25
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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.
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

Vi kan sige
velkommen
til følgende
nye
medlemmer
i april:

Veteranroere:
224
Herluf Christensen
Seniorroere:
216
Iben Sihm
217
Susanne Karby
218
Helle Kragelund
219
Turid Nielsen
220
Søren O. Nielsen
221
Anne Berggren
222
Gertrud Højbjerg
223
Dann Sommer
225
Else Plum
226
Niels Olesen
228
Anders Therkelsen
229
Hans-Jørgen Kjærsgaard Jensen
231
Kirsten Slumstrup
232
Hanne Aagaard
234
Peder Jensen
235
Thomas Byskov
Ungseniorroere:
230
Hans Wahl
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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
JUNI
20 Svend Åge Haysen
25 Christian Mosbæk Jensen
26 Simon Stubkier
28 Rasmus Nohr Rasmussen
JULI
3 Jørn Lylloff
10 Svend Rasmussen
14 Signe Dollerup
14 Astrid Munch Hestbæk
15 Rita Følbæk
18 Helga Fisker
23 Henning Iburg Andersen
23 Pia Hansen
24 Anna Rosenqvist
27 Susan Møller
31 Mathias T. Kjær
AUGUST
1 Bjarne Wulff
2 Hans Wahl
4 Søren Uldall
4 Hugo Stigsen
5 Tine Romoi

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 25-26
Anita Kjær
Carl Erik Thordal
Mette Buch Nielsen
Bjarne Thorup
Kim Riisberg
Hanna Lylloff
Ulla I. Nielsen
Uge 27 28
Susanne Holde
Niels Thernøe
Dorthe Thernøe
Cathrine Skov
Emil Dollerup
Martin Obert
Kenneth Henriksen
Uge 29-30
Vibeke Freising
Rasmus Skannrup
Palle Thygesen
Jonas H. Slumstrup
Dorthe Enevoldsen
Anne-Grete Løvgreen
Jørgen Fogh

Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag

Træsejlet
udkommer
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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.

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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