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Nyt fra formanden
I får ikke så meget fra
mig denne gang. Jeg vil
så håbe, at der er andre, der tager sig sammen til at lave indlæg.
Blandt andet om de ture, der kommer i den
nærmeste fremtid.
Der er efterhånden en del, der er
kommet i gang med at ro, selv om
vejret stadigvæk ikke har været det
bedste. Det er især veteranerne, der
lægger fra land, men jeg er ikke i tvivl
om, at der også snart kommer andre
på vandet.
Lørdag 22. april var der 10 nye, der
startede på instruktion. Det var en lidt
blæsende dag, så turene blev ikke så
lange, men der var en del træthed at
spore hen på eftermiddagen, så de
har da fået noget ud af det. Næste
instruktionshold starter lørdag 6. maj,
men der er lige nu kun tilmeldt 2. Der
kommer dog også nogle, der har roet
før. Til Jer nye vil jeg gerne sige velkommen i klubben.
Den første rigtige forårsdag – det var
mandag 10. april – var vi en flok, der
havde fået lov til at lave lidt arbejde
for festivalen. Det var en mark ved
Sølund, der skulle finkæmmes, for det
var ikke blevet gjort godt nok efter
festivalen – det skal nævnes, at det

selvfølgelig ikke var os, der gjorde det
den gang. Der skulle gå heste der, og
selv om Eivind spurgte, om de da bare ikke kunne få sko på, var vi nødt til
det af hensyn til deres sarte maver
(indvendig). Vi var ca. 25 i gang, og
det tog knap 2 timer, og så var der
renset for affald. Vi fandt vel mellem
100 og 200 teltpløkker og en masse
andre pudsige effekter. Ud over en
kontant afregning senere på året, er
denne mail kommet:
Jeg får at vide, at jeres oprydning i
Hestefolden er til UG kryds og slange
:-) - inspektionen giver jer en SMILEY
;-)
Så tak til alle Jer, der var med. Der
var alle aldersgrupper med, også Else
der sagde: Man kan godt mærke, at
man ikke er 70 år længere.
Husk at der snart er tilmelding til
årets motionsstævne, der finder sted i
Ry den 17. juni. Tag med som gæst
og almindelig deltager i år – næste år
skal vi jo stå for stævnet igen.
Der er stadigvæk nogle ledige pladser
som hjælpere ved festivalen, men det
snerper snart til, så meld Jer, hvis I
skal være sikre på at komme med.
Og med disse ord vil jeg godt ønske
Jer en fortsat god rosæson.
Erik Jensen

Støt vore sponsorer – de støtter os
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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

Pas på derude i langtursfarvandet
Jeg har lige lyst til at fortælle en lille oplevelse, som en af mine kolleger fortalte. Han skulle med sin far ud at sejle sejlskib på Horsens Fjord, men historien
kan også være relevant for os roere, når vi kommer i fremmede farvande.
De skulle fra Horsens Havn og ud af fjorden. Der var en masse stænger i vandet, og min kollega – som har mest forstand på skiløb – troede, at det var
stænger, som man skulle lave slalom imellem. Heldigvis var hans far dog klogere, for det var jo selvfølgelig farvandsafmærkninger.

6

Efter et stykke tid – de har nok været ude i nærheden af Alrø, hvor fjorden
laver et knæk mod styrbord – troede de, at der var en bøje mere. Men da de
kom tættere på, viste det sig, at det var en lystfisker. På det sted er der lavvandet langt ud – næsten ud til sejlrenden. Men da han begyndte at bevæge
sig og sin fiskestang, måtte de lægge kursen lidt til bagbord for at holde sejlrenden.
Morale: Sæt Jer ind i det farvand, I ror i, inden I tager af sted.
Erik

Velkommen til nye roere
I Skanderborg Roklub er vi glade for, at I har valgt at blive medlemmer af
Skanderborg Roklub.
Skanderborg Roklub er en aktiv klub på mange måder. Men en gang imellem
er man som nyt medlem nødt til selv at tage initiativ selv. Det gælder måske
især lige efter, man er blevet frigivet. Nogle gange kan man godt føle sig lidt
alene, og vi ser ofte, at nogle nye har svært ved at komme med i fællesskabet, lige efter de er frigivet.
Derfor vil jeg sige til Jer, at I skal ikke være nervøse. Der er ingen, der vil
tage det negativt op, hvis I henvender Jer til nogle af de gamle medlemmer.
Tværtimod er det da rart, at der er nogle, der har lyst til at være sammen
med os andre. Vi gamle kan godt virke som noget sammenspiste, men det
bunder ikke dybere, end at vi kender hinanden. Vi har selv været i den samme
situation en gang.
Jeg – og resten af bestyrelsen – håber, at I vil få mange gode timer og oplevelser i Skanderborg Roklub.
Erik Jensen

Tur til Københavner i september
Ja, hvorfor ikke tage med på en rolangtur i København 15.– 17. september
Planen er:

♦
♦
♦
♦

At vi kører sammen derover i private biler, fredag efter alm. arbejdstid.
Overnatter i Lyngby Dame Roklub.
Roer hele lørdag på henholdsvis Lyngby sø, Mølleåen, Furesøen og
Bag- sværd sø.
Søndag roer vi på de Københavnske kanaler f.eks. skal vi se Cristians-
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♦
♦
♦
♦

havn, rundt om Operaen, forbi Den lille Havfrue (dog må man ikke læn
gere komme helt derhen p.g.a. sikkerheden) Den sorte Diamant og Nyhavn.
Fælles madlavning lørdag morgen, lørdag aften og søndag morgen,
hvor vi også smører nogle gode madpakker.
Drikkevarer medbringes af deltagerne selv.
Hjemturen starter senest kl. 16 søndag
Prisen bliver ca.600 kr.

TILMELDING PÅ OPSLAGSTAVLEN SENEST 1.JUNI efter først til mølle princippet. - Vi har reserveret 3 toåres.
Rochefen

85 A
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Tilbud om roture i det nære og (lidt) fjernere.
21. maj 2006
En tur ud i det blå - Skanderborg sø rundt - kombineret med en frokost i det
grønne. Nyd dit lokalfarvand i det dejlige forår! For at få tid til at fordøje vandet, skoven, fuglene, floraen og faunaen og alt det andet, vil vi undervejs
drikke morgenkaffe og spise frokost. Tilmelding senest 16. maj v. opslag i
klubben eller til Susan (tlf.nr. 86 19 60 91). - Tilmelding nødvendig af hensyn
til indkøb og forberedelse af frokost. Afgang fra klubben kl. 9.00. Vel mødt til
en forhåbentlig dejlig forårstur.
15. - 16. juli 2006
Bersærker-gang!! Endelig, endelig sker det!! Nej, der er ikke tale om et nyt
påhit i Skanderborg roklub, men om en tur til det sønderjyske. Tag med til
Jels Roklub (ved Rødding), - oplev Jels fra vand-siden - og få del i en lokal
kulturoplevelse i Jels - 'Vikinge-spillet'. Jels Roklub garanterer et venligt rofarvand - og en overkommelig rotur, idet søen omkring Jels er ca. 6 km i diameter!! Nyd derfor en tur i Danmarks mindste rofarvand. ”Bersærkergangen” gælder derfor ikke de gæve roeres kamp mod elementerne, men
overværelse af de lokale vikingers fortrædeligheder. Jels Roklub vil gerne
udlåne deres både og roklub til os, men der er pga. klubbens lidenhed kun få
pladser såvel i klubben som i bådene, - derfor gælder 'først til mølleprincippet' i forhold til tilmelding. Tilmelding senest 11.07. v. opslag i klubben eller ved henvendelse til Susan på tlf.nr. 86 19 60 91. Der vil være udgifter til transport, entré til festspillet, mad og leje af både. - Se opslag i
klubben vedr. 'Vikinge-spillet', - eller via nettet. Afgang fra klubben aftales
senere.
13.august 2006
Tur på Århus-bugten. Vi ror fra Egå til Hestehaven t/r og ser Kalø Slotsruin.
Nyd en tur i et af de flotte nabo-farvande til Skanderborg sø - og hør historien om Kalø-slotsruin. Turen er på ca. 40 km t/r. Der vil blive en lille betaling
pr.deltager for leje af både samt transportudgifter. HUSK madpakke, - der vil
blive serveret kaffe og rundstykker/hjemmebag(?) undervejs. Tilmelding senest 8. august v. opslag i klubben eller ved henvendelse til Susan på tlf.nr.
86 19 60 91. Afgang fra Skanderborg Roklub kl. 8.00.
17. september 2006
Vi ror en sensommertur på Mariager fjord fra Hobro og til Mariager t/r. Turens længde er ca. 22 km. Der vil være udgifter til transport til leje af både,
MEN udgifterne vil fuldt ud blive opvejet af en flot tur på Mariager fjord. Tilmelding senest 12.09. v. opslag i klubben eller ved henvendelse til Susan på
tlf. nr. 86 19 60 91.
Vel roet! Susan
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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.
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BÅD-roning til motionsstævnet i Ry
Veteranerne roer 3 2-åres derud i dagene op til stævnet.
Seniorerne roer både derud fredag d. 16. Juni kl. 9 og kl. 13.
Der er også mulighed for at ro torsdag eftermiddag.
Samtidig vil jeg også gerne vide hvem der vil hjælpe med at ro
bådene hjem søndag el. mandag eftermiddag / aften.
Skriv jer på listen på opslagstavlen eller send rochefen en mail.
Rochefen

VELKOMMEN TIL VORES FØRSTE HOLD
KANINER I ÅR
JA, velkommen til :
ANNA - ANNE GRETHE - BENTE - HENNING - MARIAN - OLAF STINE -SØS - TOMAS og TOVE.

Vi håber I vil befinde jer rigtig godt i Skanderborg Roklub og
sætte pris på vores både og rovands mange glæder .
Rochefen

HUSK TILMELDING TIL MOTIONSSTÆVNET
ER SENEST DEN 15. MAJ
TILMELDING PÅ OPSLAGSTAVLEN
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URO-nyt
Nu er der godt gang i ungdomsafdelingen, og der er kommet mange nye,
som ønsker at prøve roningen af – velkommen til alle - både nye og gamle
roere. Første roaften måtte vi blive i land, da der var is på søen; men
heldigvis var isen allerede væk til anden roaften, så der blev det til en
kort tur til Søbadet og så hjem igen. (Det var en kold, men dejlig fornemmelse igen at være på søen). Nu har vi haft flere gode roaftener og
ser frem til mange flere. Vi glæder os til, at vandet bliver varmere, så
vi også kan få gang i scullerroningen.
Vi har i år flyttet tidspunktet for vores rotræning fra kl. 19.00 til
kl.18.00, således at vi har en lidt længere aften at ro i.
Desværre var der ikke opbakning til et forældrearrangement om årets
roture.
Vi har flere ture i støbeskeen. Det første løber af stabelen d. 26./27.
maj på vores egen sø og overnatning på Temnæs, således at alle kan deltage såvel frigivne roere som kaniner (omtalt andet sted). Vi håber på
stor opbakning til turen.
I sommerferiens første uge vil der være mulighed for at deltage i roture onsdag, torsdag og fredag.
I sommerferien kan man deltage i DFfRs 3 sommerlejre.
1.
Ungdomslandslejr i Nyborg Roklub for 12 – 18 årige uge 30.
Pris 700 kr
2.
Outriggerskole på Bagsværd Sø 12 – 18 årige uge 28. Pris 725.
3.
Smart Weekend på Roskilde Fjord 18- 25 årige 14. –16. juli.
Pris 275 kr.
Folder om turene tilsendes ungdomsroerne eller fås hos ungdomslederne.
Sidste frist for tilmelding er 29. maj hos ungdomslederne og 1. juni ved
DFfR.
Rohilsen fra Susanne, Rasmus og Birgit
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URO- KALENDEREN
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.
29. maj. Rotræning kl. 18.00
5. juni. 2. pinsedag. Frigivne roere tager selv en rotur
med en styrmand.
12. juni. Rotræning kl. 18.00
19. juni. Rotræning kl. 18.00
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.
På de enkelte roaftener vil der blive arrangeret forskellige ting.
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Planlagte Roture i 2006
Maj
21.

Skanderborg sø rundt (Susan)

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)
15. - 16.
Jels + vikingespil (Susan)

August

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

September

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

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

Madpakketure 2006
Grundlovsdag d. 5. Juni

♦

Kolding

Lørdag d. 1. Juli

♦

Risskov

Lørdag d. 2 September

♦

Flensborg
Rochefen
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Kalenderen
Juni
16. - 18.
Landsmotionsstævne i Ry
August
19.
Kanindåb
Oktober
28.
Standerstrygning
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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.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Deadlinie

Udgivelse

.......... 16.1.
............6.3.
............3.4.
............1.5.
.......... 12.6.
.......... 14.8.
.......... 25.9.
.......... 6.11.

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

Rengøring af
klubhuset
Til lykke med fødselsdagen
Maj
18
19
23
30
30
31

Willi Dupont
Sofie Holde
Lasse Møller Christensen
Benny Ask Kristensen
Daniel Jochims Johnsen
Anders Therkelsen

Juni
2
3
5
5
6
7
7
8
14
15
16
16
20

Kim Lykke Rasmussen
Herluf Christensen
Martha Skrydstrup
Bente Skovsby Toft
Susanne Holde
Allan Lund
Niels Thernøe
Elsebeth Buur
Alexander Jahn
Dorthe Enevoldsen
Ove Odgaard
Erna Schøler Sørensen
Svend Åge Haysen

Uge 19 - 20

Helle Kragelund
Anny Karin Nielsen
Paul Skannrup
Agnethe Thomsen
Vibeke Buch Nielsen
Rasmus Skannrup
Lasse Møller Christensen

Uge 21 - 22

Anne Kubiak
Grete Bager
Susan Møller
Herluf Christensen
Michael Jahn
Anders Therkelsen
Stefan Jahn

Uge 23 - 24
Veteranerne

Uge 25 - 26

Susanne Holde
Morten Schram
Vibeke Freising
Peder Jensen
Søren O. Nielsen
Bente Skovsby Toft
Søren Sloth Stigsen
Anne-Marie Sloth Stigsen

Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag

Træsejlet
udkommer
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