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Nyt fra formanden
Jeg skal desværre give
den triste meddelelse,
at vort trofaste medlem
Niels Kristensen er afgået ved døden lørdag
den 25. marts. I kan
læse mindeord her i
bladet. Jeg vil gerne
sige tak til Willi og Per,
fordi de viste Niels den sidste ære ved
at repræsentere Roklubben med fanen.
Vi har haft standerhejsning, og der
var is på søen, så vi kunne ikke få
broen lagt ud. Vi var ellers spændt på
at se den nye bro i funktion, men det
måtte vente til den sidste dag i marts.
Jeg har fået at vide, at den ligger stabilt, så det lyder da positivt. Stor tak
til Willi og hans trofaste hjælpere for
den store indsats med at få broen lavet.
Standerhejsningen var en blæsende
affære, men jeg kan fortælle alle de
rare medlemmer, der var bekymrede
på mine vegne, at jeg ikke blev forkølet, selv om det så ud til, at jeg havde
for lidt tøj på. Men blandt så mange
menneskers varme er det svært at
fryse. (En god undertrøje hjælper også).
Grethe og jeg var til hovedgeneralforsamling. Det var for at forsvare et
forslag, som vi havde følt os nødt til
at sende ind, da Motions- og Tur Udvalget var kommet med et forslag,
som vi ikke var enige i. Det kan I læse om andetsteds. Men der kommer
nu også meget godt ud af at være
sammen med en masse mennesker,
der har roning som interesse. Blandt
andet var frokosten vældig god. Men

der blev talt om havkajakker i roklubber. Om vores mulighed for at tage
socialt ansvar ved at tage marginalgrupper ind i klubberne – det kunne
være handicappede eller nydanskere.
Der blev drøftet en samværspolitik,
hvor en stor del omhandler omgang
med ungdomsroere. Så selv om vi
ikke fik løst hovedformålet med at
tage af sted, var det alligevel en givtig dag på en del områder.
Kredsbestyrelsen har løst deres problemer. Rolf Engel tager et år mere
som formand, og Anita Post fra Åbenrå har meldt sig som aktivitetschef.
Lone Bang Heinsen fortsætter som
kasserer. Vi havde en drøftelse af
kredsens aktivitetsniveau set i lyset
af, at det er svært at finde folk til bestyrelsen og at klubberne ikke er så
gode til at deltage i de tiltag, som
kredsen lægger frem. Der var enighed
om at fortsætte på et forholdsvist lavt
blus, og så tage de ting, som der i
forvejen efterspørges, uden at der
skal opfindes nye ting. Det er madpakketure og motionsstævne, som er
de gode eksempler.
Den 31. marts og 1. april var vi i
Kvickly for at hjælpe en mand fra OK
med at få udleveret nogle OKkontokort. Og det gik meget fint, for
vi fik udleveret 22 kort om fredagen
og 21 om lørdagen. Det trak folk til,
at der var en konkurrence, hvor man
kunne vinde en DVD-afspiller til bilen.
Der var især mange med børn, der
godt kunne se det fornuftige i at deltage. Tak til Jer, der stillede op i et
par timer. Det giver jo penge i roklubbens kasse på langt sigt.
Birgit er rigtig gået i kursus-mode
(som det vel efterhånden hedder på
nydansk). Efter at have været på in-
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struktørkursus, har Birgit nu også
gennemført ungdomslederkurset. Det
er flot med så meget indsats for at
kunne gå i spidsen for ungdomsudvalget. Jeg håber, at vi får en god del
nye ungdomsroere, for jeg er ikke i
tvivl om, at de kan få sig en god oplevelse i roklubben.

Jeg mangler at kontakte en enkelt
annoncør, men ellers har jeg fået tilsagn for 2006 fra alle bortset fra en,
der har lagt sine forretninger om, så
det ikke er så relevant at annoncere
hos os mere. Stor tak til annoncørerne, der er med til at støtte Skanderborg Roklub.

Jeg vil også gerne nævne, at vi stadigvæk mangler en aktivitetschef,
men Susan har sagt ja til at arrangere
nogle sociale ture i løbet af sæsonen.
(Jeg håber så ikke, at det bliver ødelagt af, at Susan går hen og får et arbejde i en anden del af landet).

Der er nogle, der har spurgt til forholdene omkring fugleinfluenzaen, der er
kommet til landet. DIF har spurgt
Sundhedsstyrelsen, og svaret kan I
læse her i bladet.

Willi er kommet i bestyrelsen for Friluftsrådet i den nye region. Det er vigtigt at have rosporten repræsenteret i
disse organer, for der bliver lyttet til
dem fra politikere og presse.

Og med disse ord vil jeg godt ønske
Jer en god rosæson.

Erik Jensen

Støt vore sponsorer – de støtter os

85 A
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Vandretur Årslev Engsø og Brabrand Sø
Søndag 12. marts var der igen en mulighed for at deltage i en af klubbens
utallige vandreture. Denne gang gik turen til Brabrand, hvor Årslev Engsø skulle rundes. Brabrand Sø var en efterfølgende mulighed, hvis der var lyst til det.
Grethe og jeg mødtes i roklubben, og der var ikke andre, der ville med. Det vil
sige, det var der faktisk, men de havde travlt med at slibe, og arbejde før fornøjelse. God holdning set fra en klubformands vinkel.
Helle fra ARA (og passiv hos os) stødte så til ved parkeringspladsen i Brabrand.
Det gik mod vest langs den frosne Årslev Engsø på frosne stier. Vi havde lidt
medvind, så vi fandt ud af, at vi havde for meget tøj på. Efter knap en times
tid var vi ved den vestlige ende af søen, og vi så for første gang mange fugle,
da der var nogle små våger, som Århus Å lavede.
Så gik det tilbage på den sydlige søside, og så havde vi ikke længere for meget tøj på. Det blæste en kold vind fra øst, og det var bidende koldt. Det afholdt dog ikke en masse andre i at tage en tur rundt om søen i forskellig stil:
Gående, løbende, cyklende, og der var spor af heste – sikkert med ryttere.
Helle så en med gevær, men det viste sig at være en kikkert, der garanteret
kunne bruges til at se det meste af Mælkevejen. Det må siges, at her møder vi
mange andre mennesker i modsætning til de fleste andre ture, som vi tager på
i løbet af vinteren, hvor vi bliver helt overrasket over at møde andre.
Hen forbi Constantinsborg og op på den nedlagte Hammeljernbane med en
enkelt afstikker op i et udkigstårn for at få opdateret den biologiske del af sin
viden. Der findes åbenbart andefugle i søen, som ingen af os havde hørt om
før – og heller ikke kan huske efterfølgende. Det lader til, at det var en særdeles god ide, Århus Amt fik, da de besluttede at lave Årslev Engsø. De talrige
informationstavler fortæller blandt andet også, at udledning af kvælstof og fosfor i Århus Bugt reduceres kraftigt, da disse stoffer forbliver i søen.
Så var vi tilbage ved parkeringspladsen, og vi indtog vor medbragte madpakker. Det var hundekoldt, men vi kunne jo bare have sat os ind i bilen. Men
man er vel roer – og dermed skal mad nydes i det fri.
Derefter skulle vi have varmen igen, og det skulle foregå ved at gå rundt om
Brabrand Sø. Det var egentlig en dårlig ide, for det var igen mod den kolde
østenvind. Grethe skridtede raskt af sted, for at få varmen, og heldigvis kom vi
snart til rostadion, hvor der var åbent i klubhuset. Vi skulle ind og se. Sikke
dog et antal roergometre – uden en eneste roer. Vi kunne dog høre et par
stemmer inde i klublokalet, så der var folk til stede. Hvis I tror, at vore omklædningsrum nogle gange flyder med rotøj, så skulle I se dette omklædningsrum. Der var nok til at beklæde et halvt slumkvarter i det sydlige Afrika. Lugten var nok også den samme – uden at genere de stakkels fattige medmenne-
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sker, der ikke ved, hvad et roergometer er.
Vi fortsatte til de hyggelige kolonihaver langs østsiden af søen, og der var
pludselig en restauration, som vi ikke kendte til eksistensen af. Desværre havde vi lige spist, så der var ikke grund til at gå derind. Vi kunne måske godt
have fundet på en grund, selv om vi havde spist, men mådeholdet vandt denne gang (over tørsten, der ikke var så stor i kulden). 2 timer tidligere havde vi
ellers talt om, at hvis dette havde været Østrig, havde der været nogle små
hyggelige Gasthaus undervejs. Kulturen er jo forskellig – selv inden for Europa.
Den sidste del af turen gik fint, men det hårde underlag gjorde mere og mere
sin virkning i benene, selv om vi efterhånden er vant til at gå nogle ret lange
ture, og Helle havde løbet 14 kilometer dagen før. Da vi kom tilbage til bilerne,
kørte vi pænt hjem igen. 18 – 20 kilometer uden værtshusbesøg. Det er
egentlig ikke noget at skrive hjem om! Men jeg synes ikke, at I skal snydes for
beretningen om denne sæsons fladeste, men mest fuglerige og menneskerige
tur.
Erik Jensen

Mindeord
Lørdag den 25. marts 2006 mistede Roklubben et trofast medlem, Niels Edvard Kristensen. Niels sov ind samtidig med, at der var standerhejsning, og
han er bisat iført sin rodragt.
Niels blev født 6. februar 1925, og i 1947 blev han gift med Tove. Det var
samtidig med, at han startede hos DSB, hvor han var ansat i 40 år. Tove og
Niels boede på Kr. Kielbergsvej, og haven var kendt som en af de mest velholdte i hele byen.
Niels elskede naturen med blomsterne, fuglene og farverne, og derfor var det
også meget logisk, at han i 1992 begyndte at ro. Roklubben startede pensionistroning, og Niels blev straks grebet af motionen og det sociale samvær, og
han blev gennem årene et midtpunkt. Det var Niels, der fejede broen, afstak
græsset og sørgede for, at der blev gjort rent, når det var veteranernes tur.
De første år roede Niels ikke så langt, men efter nogle år fik han virkelig
smag for roningen, og han har gennem de sidste mange år fået sølvårer for
over 1.000 kilometer. Således også i 2005, men ved standerstrygningen kunne han mærke, at den kræft, han havde fået konstateret for nogle år siden,
var ved at gøre ham svag. Men det, at han var et sportsmenneske, der også
dyrkede gymnastik og svømning, har helt sikkert været med til at holde ham i
gang.
Niels var et meget venligt og hjælpsomt menneske, han var en glad natur, og
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han var derfor vellidt. Han var meget punktlig, og når klokken var 9, blev der
sat hold. Til gengæld var han også god til at komme hjem til Tove, når det
hjemlige skulle passes.
Roklubben har mistet et stort aktiv, men vi sender vore tanker til Tove og den
øvrige familie, der har mistet et dejligt familiemedlem.
Æret være Niels’ minde.
Bestyrelsen

Standerhejsning
Lørdag den 25. marts var der standerhejsning. Det var ikke den standerhejsning, som vi ellers sædvanligvis har. Først var der så meget is, at vi ikke kunne få broen i. Faktisk var der isbåde ude, og om formiddagen havde vi set et
par folk, der gik fra Søsporten til en isbåd, der var gået i stykker nogle hundrede meter ude. Vi skulle nu ikke nyde noget, for isen var ved at bryde op, og
baljerne med beton til forankring af broen var gået til bunds. Vi kunne således
ikke beundre den nye bro, og der skulle gå næsten en uge, før den kom i.
Det blæste med en kraftig og kold vind fra øst, så det var en forholdsvis kort
tale, jeg holdt for de ca. 60 fremmødte. Jeg synes faktisk, at det var et pænt
antal, så det tyder da på, at medlemmerne vil have noget ud af sæsonen. Willi
havde lavet en sang til lejligheden, og den blev sunget, efter standeren var
gået til tops. Så var der traditionen tro kaffe og Kernebageriets wienerbrød.
Der var kommet nogle, som ville til at ro, og det er da positivt, at de kommer,
mens det endnu er vinter.
Snakken gik lystigt i et stykke tid, og det er der jo ikke noget nyt i. Men der
var ikke lagt op til en rigtig standerhejsningsfest. Det forhindrede nu ikke en
lille flok i at blive hængende i klubben og senere hente nogle pizzaer. Dertil en
kop rødvin og så en øl til at skylle det ned med, men de sidste af os gik ved
21-tiden. Det er heller ikke normalt. Men hvem siger, at det hele skal være det
samme hver gang?
Lad os håbe, at sæsonen byder på mange muligheder for at ro, når så mange
var mødt op til standerhejsningen.
Erik Jensen

Oppustelige redningsveste
På hovedgeneralforsamlingen havde Motions- og Tur Udvalget fremsat forslag
om ændring i langtursreglementet, som vi havde indsendt modforslag til.
MTU ville ændre langtursreglementet, så roere, der ønsker at bruge oppustelig redningsvest, skal sætte sig ind i brugen af denne, inden man tager på tur.
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Vi mente, at eftersom oppustelige redningsveste ikke kan flyde, skal man have dem på, og vi havde 6 andre klubber fra Sydjysk kreds bag os. Men vi blev
stemt ned. Mest som følge af, at en del roere nogle gange ror med (næsten)
bar mave, og så passer en redningsvest ikke så godt. Nogle mente også, at
man bare kunne binde dem fast til båden. Vi syntes ikke, at disse argumenter
var gode, men det kunne vi ikke komme igennem med.
Det ændrer dog ikke på, at vort reglement stadigvæk siger, at hvis man ønsker at bruge oppustelige redningsveste, skal man have dem på under turen.
Langtursreglementet er nemlig minimumskrav, og enhver klub skal have sit
eget reglement, der dækker klubbens forhold.
Grethe og Erik

Hjemmeside
Husk at Skanderborg Roklub har en hjemmeside, der hedder

www.skanderborg-roklub.dk

Du kan se noget om roklubben, diverse nyheder, billeder fra arrangementer,
og du kan læse eller indtaste en meddelelse til andre i klubben. Du kan læse
Træsejlet, se vore sponsorer, se reglement og andet.
Hvis du mangler noget, så sig bare til. Eller send en mail til webmaster palle.thygesen@post.tele.dk
Der er nogle, der har sagt, at de godt kan nøjes med at læse Træsejlet på
hjemmesiden, men vi har besluttet, at det er bedre at få bladet i hånden. Vi
synes, at det giver annoncørerne en større profilering, og vi undgår at skulle
administrere dette i medlemskartoteket.
Bestyrelsen

Besøg fra Grejsdalen
Tirsdag den 18/4 kl. 18 kan du møde Lars fra Grejsdalens Inriggerværft, der
besøger os i en times tid. Få eventuelt en snak med ham, hvis du synes, at det
er svært at indstille spændholdt, så de passer til benene. Eller hvis der er andet, du gerne vil høre ham fortælle om.
Willi og Erik
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Danmarks Smukkeste Festival
Skanderborg Roklub fortsætter samarbejdet med Danmarks Smukkeste Festival i 2006. I år er det 10/8 – 13/8.
Vi skal igen i år rydde op på pladsen, og vi skal bruge 25 - 30 hjælpere. Hver
oprydder skal arbejde ca. 4 ½ time hver af de 3 dage fredag, lørdag og søndag. Hvis man kan yde et par timer torsdag aften, er det også velset. 5 har
desuden en morgentjans med at rengøre borde ved madstederne.
For et par år siden havde vi lidt problemer med at skaffe hjælpere nok, og vi
måtte vi tage nogle med, som ikke er medlem af roklubben. Det gør ikke noget, men medlemmerne skal selvfølgelig have førsteret. For at få det hele til at
gå op – med tilmelding, tilbagemelding og ferie – skal jeg have Jeres tilmelding
senest 1/7. Derefter kan man ikke være sikker på at få en plads, da det er muligt, at vi begynder at tage af listen med ventende, der ikke er medlemmer. De
har jo også krav på at få at vide, om de skal købe billet.
Klubben tjener penge for arbejdet, og det betyder, at man ikke kommer ind
som rigtig medhjælper, men man får en partoutbillet.
Vi skal sandsynligvis også rydde op en hverdag, men dette ligger ikke fast
endnu. Her skal vi sikkert bruge 15 - 20 personer, men jeg tror, at veteranroerne tager den tørn, som de gjorde sidste år.
Vi skal sikkert også bruge 3 - 5 personer natten efter torsdag, fredag, lørdag
og søndag, men det behøver ikke være de samme alle 4 nætter. Der er ikke
meget at lave, men det er jo lidt sent. Meld tilbage hurtigst, hvis det er noget,
der har interesse, for ellers skal vi have fortalt Festivalen det.
Husk deadline 1/7, men jo før jo bedre – og jo mere sikker er I.
Erik Jensen
8652 4424
formand@skanderborg-roklub.dk

Vroldvej 59
Skanderborg
Tlf 86 52 15 27
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Fugleinfluenza
DIF har talt med Sundhedsstyrelsen, som henviser til sine forholdsregler vedrørende risikoniveau 1 om sporadisk kontakt med fugle eller deres efterladenskaber.
Med Sundhedsstyrelsen som kilde skal vi derfor oplyse følgende:
• Rør ikke ved syge eller døde fugle
• Undgå direkte berøring med fugles efterladenskaber
• Undgå at berøre sig selv (typisk i næsen eller øjnene) eller andre med forurenede hænder
• Hvis man har fjernet død fugl vaskes hænderne efterfølgende grundigt med
vand og sæbe. (evt. kan bruges håndsprit (70 % - 85 %), hvis ikke der er håndvaskefaciliteter i nærheden).
• Grundig håndvask gælder også, hvis man uforvarende har rørt ved en syg eller
død fugl eller fugles efterladenskaber
• Vask i øvrigt hænder grundigt og hyppigt med sæbe, fx efter rotur/sejltur og før
spisning
• Rengør forurenet fodtøj, fx fodtøj som har trådt i fugleefterladenskaber
• Vask evt. forurenet tøj med sæbe ved temperaturer, der anbefales for pågældende slags tøj og med sæbemængde svarende til vandets hårdhedsgrad
Yderligere bør klubberne overveje særlig grundig rengøring af både efter sejlads.
Eksempelvis både som efter sejlads bæres på land/indendørs, hvor andre kan
berøre dem med hænderne. Her tænkes særligt på kajakker og robåde. Andet
grej kan også have behov for særlig grundig rengøring, fx vandski, årer, våddragter m.m.
Det kan også anbefales med jævne mellemrum at højtryksspule slæbesteder,
bådebroer og lignende, hvor fx andefugle ofte opholder sig, og hvor der derfor er
mange fugleefterladenskaber.
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om fugleinfluenza og smittefare: www.sst.dk.
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Må vi få din mail adresse
Hvis du sender din mail adresse til undertegnede, kommer du på roklubbens mail
liste. Så er det muligt for bestyrelsen, at kontakte dig når der sker ting og sager i
forbindelse med roklubben, som måske ikke har kunnet nå at komme med i Træsejlet.
Allerede nu har vi adresserne for ungdomsroerne og veteranerne, men vi mangler
alle de andre.
Med en komplet liste, vil det være muligt for os at lave specielle mails til grupper
i klubben, f.eks. instruktører, ungdomsroere, seniorer, veteraner eller hele klubben.
Hvis du vil være med på listen:
send dit navn og din mailadresse til : bwdupont@mail.dk

Broen kom ud
Vi havde jo håbet at broen kunne komme ud til standerhejsningen, men det
kunne p.g.a. is ikke lade sig gøre.
Fredag d. 31. marts, var isen imidlertid væk, og ved hjælp af motorkraft fra
Anders´ gummiged, lykkedes det at få de nye broelementer ned til søen.
De flinke brobisser fra Veterangruppen sørgede for at de enkelte fag blev sat
sammen, og de er nu velforankrede til de fire tønder med beton, som med stor
præcision var blevet placeret på isen og med naturens kræfter sænket ned
nøjagtigt der hvor de skulle stå på bunden af søen, de yderste 22 meter ude.
Da det jo var første gang vi skulle sætte denne bro sammen, gav det noget
hovedbrud. Broelementerne er koblet sammen parvis og i forlængelse af hinanden, men da det hele skulle på plads, viste det sig, at et af broelementerne
var en anelse længere end de øvrige, så det var svært at få det til at passe.
Efter nogen omrokkering, hvor det lange broelement nu er yderst, hænger
broen dog sammen.
Broen er ca ½ m. bredere og 2 m. længere end den gamle bro, så der er nu
bedre plads til to både i forlængelse af hinanden.
Tak til Anders og brobisserne for hjælpen
Willi

13

Roernes
Landsmotionsstævne i Ry
16. - 18. juni 2006

www.ry2006.dk
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Velkommen!
Tiden nærmer sig for Roernes Landsmotions-stævne i Ry.
Vi glæder os utrolig meget til at byde jer velkomne i Ry, til en rotur på Silkeborgsøerne med udsigt til Himmelbjerget, rutebådene og fuglelivet. Roturen
arrangeres i samarbejde med Sydjysk kreds, så vi er sikre på, at det er i gode
hænder.
Vi har lagt hovederne i blød for at arrangere et stævne, der lever op til jeres
forventninger, og har sat mange gode kræfter ind for at sørge for plads, telt,
festmiddag, roning, aktiviteter osv.
Sideløbende med roning på vandet er der masser af aktivitetsmuligheder til
lands

•
•
•
•

grillen har åbent fra fredag kl. 18.00 samt fra lørdag kl. 11.00
der er aktivitetstelt for de yngste
polo-match i polo-kajakkerog
klatremasten står klar til at blive udfordret

- samt meget meget mere…
Det foreløbige program ser ud som følger:
Fredag d. 16. juni fra kl. 18.00
Teltslagning på Skimminghøj og Siimtoften. I grillen er der mulighed for at få
stillet sulten med pølser, sandwiches, pommes frites, burgere. Hertil vand, øl
og vin.
Fredag aften er der hygge og glædeligt gensyn i roklubben. Der er mulighed for
at svinge benene til et diskotek.
Lørdag d. 17. juni fra kl. 07.30
kan bådene komme på vandet. Vi opfordrer til at søge løbsbordene hurtigst
muligt efter morgen-maden (tag evt. maden med i båden) så vi får gang i bådene fra morgenstunden.
Brug ventetiden og tiden bagefter til at benytte jer af aktivitetsudbuddet til
lands.
Besøg grillen og få jer en lækker frokost
Kl. 19.00 er der festmiddag i teltet. Senere spiller levende musik op til dans.
Søndag d. 18. juni
Opbrud og oprydning. Telte slås ned og pakkes. Der er mulighed for at købe
pølser, øl og vand.
Stævnet lukkes officielt kl. 14.00.

15

Standerhejsning Skanderborg Roklub
25. marts 2006
Mel.: Sangen om Nina.
Åh hvilken herlig dag
se vi har hejst vort flag,
standeren den er i top,
nu kan vi ej gi´ op.
Roning gør godt helt fra isse til hæl,
det er sundt for krop og sjæl.

Bådene står parat
lakken så fin og sart,
alt er jo klart må I tro,
nu skal vi ud og ro.
Roning gør godt helt fra isse til hæl,
det er sundt for krop og sjæl.

Dog et problem vi har.
broen er ikke klar,
isen den dækker vor sø,
nu vil vi snart ha´ tø.
Roning gør godt helt fra isse til hæl,
det er sundt for krop og sjæl.

Men kom i stuen op,
der står en kaffekop.
Erik har skaffet lidt brød,
så der er ingen nød.
Roning gør godt helt fra isse til hæl,
det er sundt for krop og sjæl.
WD
2006
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Kære Uroere og forældre til uroere.
Vi i ungdomsudvalget vil gerne se jer i
roklubben. Her vil vi gerne fortælle lidt
om hvad der sker i roklubben for uroerne i denne sæson.
Hovedvægten vil blive på sommerlejr
for unge mellem 12 og 18, der ligger i
uge 30 i Nyborg Roklub og vores egen
tur til Temnæs d. 26. og 27. maj.
Tid og sted: torsdag d. 20. april kl.
19.00 i klublokalet.
Vi håber at rigtig mange af jer vil møde
op.
Med venlig hilsen
Rasmus, Susanne og Birgit
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18

URO- KALENDEREN
10. april Kl. 16.00 mødes vi og hjælper med at tjene penge til
klubben ved at samle kapsler op på et af Sølunds arealer. Derefter er der rotræning fra kl. 18.00
17. april er det 2. påskedag, men vi ror alligevel. Kl. 16.00, så er
der mulighed for en lidt længere tur, hvis vejret er til det. Tag
en madpakke og lidt at drikke med.
24. april. Rotræning kl. 18.00
1. maj. Rotræning kl.18.00 – måske er der en som har bagt en
kage, vi kan tage med på roturen.
8. maj. Rotræning kl. 18.00
15. maj. Rotræning kl. 18.00
22. maj. Rotræning kl. 18.00
26. og 27. maj Ro hyttetur – vi ror søerne rundt og overnatter
i Temnæshytten.
Vi starter scullerroning, når vejret og vandtemperaturen tillader
det - i år bliver det Rasmus, der står for scullerinstruktionen.
Rasmus, Susanne og Birgit.
Vel Mødt til alle i ungdomsafdelingen.
Kender du en, som har lyst til at prøve rolivets glæder, så
tag ham eller hende med hen i klubben.
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Planlagte Roture i 2006
Marts
25.

Standerhejsning

April
13.

Skærtorsdag - Årets første rigtige tur - Søen rundt (Allan)

Juni

5.
Grundlovsdag - Fugletur og Mossø rundt (Anne)
16. Vi ror bådene til landsstævnet i Ry (Grethe)
16. - 17. - 18. Lands motionsstævne i Ry
18. Vi ror både hjem fra Ry (Grethe)
19. De sidste både roes hjem fra Ry (Grethe)

Juli

30.juni - 1. - 2.
Tur til Randers (Lisbeth og Poul)

August

10. - 13.
Vi hjælper klubben ved at hjælpe på festivallen (Erik)

September

2. - 3. Tur fra Odder til Hjarnø rundt (Allan)
15. - 16. - 17. Tur til København, Furesøen og de Kbh.s kanaler
(Grethe)

Oktober
14.
28.
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Løvfaldstur, Ry - Silkeborg retur (Vibeke)
Standerstrygning

Madpakketure 2006
Søndag d. 30. April

♦

ARA (Århus)

Grundlovsdag d. 5. Juni

♦

Kolding

Lørdag d. 1. Juli

♦

Risskov

Lørdag d. 2 September

♦

Flensborg
Rochefen
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Kalenderen
April
22.

Rokursus for nye medlemmer kl. 9 - 16

Maj
6.

Rokursus for nye medlemmer kl. 9 - 16

Juni
16. - 18.
Landsmotionsstævne i Ry
August
19.
Kanindåb
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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
April
12
13
17
24
26
28
30
30

Peder Jensen
Sophie Buch Nielsen
Flemming Christiansen
Poul Erik Larsen
Gustav Holm
Anne Kubiak
Søren Stigsen
Agnethe Thomsen

Maj
2
3
8
9
11

Egon Rasmussen
Steen N. Christensen
Carl Erik Thordal
Kurt Dittmer Pedersen
Marianne Bredsdorff-Larsen

Til lykke med konfirmationen
23. april
Martin Møller Christensen
Kasper Wissing
30. april
Sofie Holde
Søren Stigsen
14. maj
Benjamin Johnsen

Nr.

Deadlinie

1 .......... 16.1.
2 ............ 6.3.
3 ............ 3.4.
4 ............ 1.5.
5 .......... 12.6.
6 .......... 14.8.
7 .......... 25.9.
8 .......... 6.11.

Udgivelse
24.1.
14.3.
11.4.
9.5.
20.6.
22.8.
3.10.
14.11.

Rengøring af
klubhuset
Uge 15 - 16
Dorthe Thernøe
Lise Poulsen
Niels Thernøe
Kurt Mathiassen
Per Rasmussen
Åse Bjerre Thøgersen
Hans Dollerup
Uge 17 - 18
Veteranerne
Uge 19 - 20
Helle Kragelund
Anny Karin Nielsen
Paul Skannrup
Agnethe Thomsen
Vibeke Buch Nielsen
Rasmus Skannrup
Lasse Møller Christensen

Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag

Træsejlet
udkommer
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