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Nyt fra formanden
Jeg skal starte med den
triste meddelelse, at
vort trofaste medlem
Aage Mølgaard er afgået
ved døden søndag den
7. maj. I kan læse mindeord her i bladet.
Der er fin gang i roningen, og nu er
vejret også begyndt at vise sig fra den
fine side. Vi har god gang i instruktionen, og de første nye skulle være frigivet, når dette læses. De resterende
følger nok snart efter. Der er ikke
kommet så mange nye i seniorafdelingen i år, men til gengæld er der en
del nye i ungdomsafdelingen.
Ungdomsafdelingen kører rigtigt fint
her i foråret, og både de nye og lidt
mere erfarne af de unge er meget
stabile, og de ror faktisk længere ture, end det ellers har været tilfældet
en del år. En del af dem har været på
hyttetur på Temnæs, og det var meget vellykket. I starten af sommerferien har vi igen i år tilmeldt os projekt
sommerferieidræt, så interesserede
kan komme i klubben og få en prøvetur. Dette sker mandag og tirsdag.
Resten af ugen er så sat af til, at
klubbens ungdomsmedlemmer kan ro
om dagen. Det er et godt tilbud, som
I forhåbentlig tager godt imod.
Ungdomsafdelingen har dog også lidt
problemer – det er styrmænd, der er
for få af i afdelingen. Derfor har vi
valgt at lave et styrmandskursus, der
er rettet mod de unge under 15 år,
som ellers ikke kan blive styrmænd,
men som ofte har 2 – 3 års roerfaring. De kan godt lære at ro i sculler
og blive frigivet, men de kan ikke
komme på vandet efterfølgende med

mindre, der er en instruktør med. Vi
laver derfor også om på reglerne for
at få scullerret, så man for eksempel
ikke skal ro under broerne for at blive
frigivet. Det betyder så også, at det
daglige rofarvand for scullerroning
ændres til kun at omfatte Skanderborg Sø. Vi vil selvfølgelig stadigvæk
have sikkerheden i fokus, men vi vil
også sikre os, at de unge får så gode
muligheder som muligt for at komme
på vandet. Som følge at disse forhold
laver vi reglementet lidt om, og vi
laver nogle skrevne retningslinier for
scullerroning.
Carsten er ved at kigge på køkkener,
samtidig med at vi får finansieringen
på plads. Der er et par medlemmer,
der har sagt, at de godt vil hjælpe,
men vi skal altså bruge flere. Så giv
Jer til kende – det bliver jo også Jeres
køkken.
Willi har søgt Tryg Fonden om tilskud
til førstehjælpskursus, og de har givet
tilsagn om et beløb på kr. 3.750, som
vi derfor kan holde kurser for. I vil
høre nærmere, når vi får det planlagt
med undervisere.
16. til 18. juni er der landsmotionsstævne i Ry. Jeg er ikke klar over
hvor mange, der er tilmeldt i alt, men
vi har tilmeldt 26 (heraf 2 fra Roklubben ARA, som er tidligere medlemmer
hos os). Bådene skal selvfølgelig roes
frem og tilbage, og vi stiller med 35
bådpladser. Hvis man regner lidt på
disse tal, giver roningen i den forbindelse over 2.500 kilometer i statistikken. Jeg håber, at alle deltagerne har
haft et godt stævne – og husk at næste år er det os, der arrangerer kredsmotionsstævne i 3. weekend af juni.
Der er efterhånden fyldt op med del-
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tagere til oprydning ved festivalen.
Der har igen i år været en god respons fra Jeres side, så det er jeg glad
for. Jeg var til møde med folkene fra
Festivalen, og de er særdeles tilfredse
med vores indsats – både under festivalen og på andre tidspunkter. Derfor
satte de uden opfordring vores afregning op, så vi i år vil komme til at tjene 18.500 kroner. Og så kan der komme mere til, hvis behovet viser sig.
Nordea har været en trofast annoncør
i mange år i Træsejlet. Men der er
kommet en ny direktør, og han vil
godt have ryddet op i de gamle aftaler, så de har nu takket nej til at være
annoncør. Vi blev i stedet for opfordret
til at søge Nordea’s fond. Det har vi
tidligere gjort med stort held. Matas
har valgt at tage en pause som annoncør, da deres interne forhold skal
på plads efter salget til en investeringsforening. Men tak til de to for
støtten gennem årene. Hvis I skulle
kende nogle firmaer, der kunne tænke
sig at være annoncør i Træsejlet, skal
I endelig sige til.

mærkelige ved første øjekast, men vi
skal tænke på, at reglerne gælder for
mange roere i mange roklubber, der
er forskellige. De skal også være med
til at sikre ungdomsledere mod at
komme i situationer, hvor der er baggrund for at mistænke dem for især
seksuelle krænkelser.
Nogle af Jer kender Stig fra DFfR’s
sekretariat. Han er nu gået på efterløn
efter 23 år i roningens tjeneste. Vi
sendte ham en lille afskedsgave gennem Søren. Kristine Bjerager er ansat
som afløser. Kristine har vundet VMbronze i 1995 og er nu træner i Bagsværd Roklub.
Husk at i august er der kanindåb og
styrmandskursus.
Hvis I ikke allerede har set det, skulle
I måske tage en ekstra tur på søen og
så kigge ind på klubhuset. Der er
nemlig kommet et skilt op, der fortæller alle, at her ligger Skanderborg Roklub. Hvem har så stået bag det? Veteranerne! Men de får nu så sandelig
også roet.

På DFfR’s hovedgeneralforsamling
blev der vedtaget en samværspolitik. Og med disse ord vil jeg godt ønske
Formålet er, at alle skal være velkom- Jer en fortsat god sommer og somne i roklubberne. Der er både noget merferie.
om chikane og noget om seksuelle
Erik Jensen
krænkelser af børn og unge. Nogle af
retningslinierne kan måske lyde lidt

Støt vore sponsorer – de støtter os
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Mindeord
Søndag den 7. maj mistede Skanderborg Roklub et trofast medlem Aage Mølgaard
Jensen.
Aage Mølgaard var med sine 89 år klubbens ældste medlem, og han har været fast
morgenroer siden 1960’erne. Indtil for 2 år siden var han på vandet hver morgen,
og i 2003 roede han således tæt på 500 kilometer på ca. 100 roture.
Aage var en god rokammerat, som vil blive savnet blandt morgenroerne. Han var
en rar person, og han var meget hjælpsom. Især i forbindelse med bygningen af
klubhuset i starten af 1970’erne ydede Aage og hans møbelsnedkerfirma et meget
stort stykke arbejde, som klubben naturligvis lige siden har haft stor gavn af.
Fra Roklubbens side sender vi vore tanker til familien.
Æret være Aages minde.
Bestyrelsen

Samværspolitik
Hovedgeneralforsamlingen har vedtaget en samværspolitik for DFfR.
Samværspolitikken har det formål at sikre, at alle medlemmer i klubberne under
forbundet bliver behandlet med respekt og værdighed, så den enkelte kan deltage i klubbens arbejde med hele sit potentiale.
DFfR vil arbejde for et chikanefrit miljø. Chikane er enhver udtalelse, opførsel
eller gestus rettet mod personer eller grupper af personer, som er fornærmende, nedværdigende, ydmygende, onskabsfuld eller uforskammet, uanset om den
bevidst generer andres mulighed for at deltage og udfolde sig eller bare er gentaget så ofte, at den virker krænkende. Chikane kan spænde fra upassende gestus eller kommentarer til alle grader af fysisk kontakt, herunder direkte vold.
Seksuel chikane er enhver uvelkommen adfærd af seksuel karakter. Seksuel
chikan kan være ubevidst krænkende udsagn, et seksualiseret sprog, en seksuel
adfærd, eller det at man udsættes for blufærdighedskrænkende situationer eller
uønskede berøringer. I idrætten skal der være plads til sejrsknus, et klap på
skulderen og en trøstende omfavnelse. Frygten for beskyldninger om seksuelle
overgreb skal ikke føre til, at den voksne ikke tør komme tæt på eller tør røre
børn eller unge. Det er ikke den kropslige kontakt som sådan, der er problemet,
men den sammenhæng, den udøves i.
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DFfR’s retningslinier for samvær med ungdomsroere:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klubber, kredse og forbund skal indhente børneattester på trænere/ledere, der har samvær med ungdomsroere.
Der skal være to voksne ledere på ture og lejre og helst en af hvert køn.
På ture og lejre sover ingen børn eller unge alene med en voksen.
Drenge og piger bader hver for sig.
Voksne må ikke bade alene sammen med børn og unge.
Massage sker for åbne døre og med mere end to personer til stede –
med mindre tungtvejende hensyn til træning og/eller konkurrence taler
imod det.
En voksen er som udgangspunkt ikke alene med børn eller unge i lukkede rum.
Trænere og ledere inviterer ikke børn og unge hjem privat uden en klar
aftale med forældrene, og uden at der er mindst to voksne til stede.
Seksuel chikane under enhver form er forbudt.
Kropslig kontakt og berøringer i forbindelse med instruktion, jubel eller
trøst er tilladt.
Trænere, ledere og politikere er rollemodeller og taler derfor ordentligt
til hinanden.
Chikane eller mobning imellem børn og unge indbyrdes er ikke acceptabelt og skal påtales og om nødvendigt føre til en form for sanktion.

Øv – og tænk Jer om
Jeg synes, at jeg vil komme med nogle udgydelser, som jeg håber er med til, at
I kan tænke Jer om.
Stort set hvert år er der en tirsdag aften, hvor noget går skævt. Således også i
år. Først kunne et hold ikke finde en bundprop til Kalvø. Det var selvfølgelig fordi, den havde været lånt ud til nogle gæster. Men det skal jo ikke forhindre os
alle i at sørge for, at når vi låner en båd, afleverer vi den i en tilstand, som vi
kan være bekendt, og så de næste kan bruge den uden problemer. Den var i
øvrigt heller ikke gjort ret godt ren, for der var en del sand i den.
Så kom næste bådhold, og de manglede et ror til Skjold. Det er bare væk. Men
nogen må jo have brugt roret en gang, så hvorfor er det nu væk?
De årer, jeg skulle bruge, var slebet men ikke malet (men så kunne man jo låne
nogle fra en anden båd).
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Og så vil jeg fortsætte med de lidt sure opstød, for nu kommer der nogle, som
er til Jer i klubben. Willi har fortalt, at slibeholdene i vinterens løb har været
ualmindelig fummelfingrede i forhold til de foregående år. Bøtter med lak er
vendt på hovedet, så lakken er løbet ud. Sikkert i en gode mening, men så
skal man altså sørge for, at låget er lukket. Låget skal i øvrigt være lukket altid, for ellers klumper lakken, og det er sket for en del bøtter, som derfor måtte kasseres. Det har været dyrt. Et par både er fint lakeret, men der er en del
løbere på dækket og bobler på essingen.
Jeg vil godt minde Jer om, at vi alle skal være med til at passe på materiellet.
Det er jo også os alle, der skal bruge det.
Erik

Styrmandskursus
I år bliver der mulighed for at komme på styrmandskursus for nye medlemmer
og andre, der ikke har fået styrmandsret tidligere. Der er 2 kriterier, og det er,
at man er fyldt 15 år og har roet nogle ture efter frigivelse. (Andre, der mener
at have brug for en genopfriskning, er da også velkomne.)
Som styrmand får man større mulighed for at ro, når man ønsker det - uden
at være afhængig af en anden styrmand.
Styrmandskurset omfatter emner som:
Styreteknik

•
•
•
•
•
•
•
•

Kommandoer
Søvejsregler
Dagligt rofarvand
Pligter, ansvar og rettigheder
Sikkerhed
Materiel og tovværk
Orientering om klubben, vedtægter, reglement og Dansk Forening
for Rosport

Kurset finder sted mandag 21/8 og torsdag 24/8, og man skal deltage begge
aftener fra kl. 19.00 til ca. kl. 22.00. Efterfølgende aftales en lille prøve for at
se, om stoffet er formidlet og forstået godt nok.
Man kan sammenligne et styrmandskursus med at tage kørekort til bil. Når
man har bestået prøven, er man ikke umiddelbart herefter erfaren, men man
har grundlaget for at opbygge sin egen erfaring på grundlag af teorien.
Der kommer et seddel på opslagstavlen, hvor man kan tilmelde sig.
Kurset er gratis, og klubben giver en kop kaffe og et stykke kage. Som undervisere vil du møde Grethe Dyrby, Niels Thernøe og Erik Jensen.
Vel mødt.

Grethe, Niels og Erik
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Odder - Hjarnø den 2. og 3. september
At vi har Danmarks bedste og smukkeste rofarvand er hævet over enhver
tvivl, men lad os alligevel drage hjemme fra og få det bekræftet.
Lørdag d. 2. september mødes vi i Roklubben kl 9.00 og kører til Saksild
Strand
hvor Odder Roklub bor.
Her vil vi låne både for at ro en tur ned langs kysten forbi Hov, Gylling Næs,
og Alrø for til sidat at havne på Hjarnø.
Turen er på små 30 km., så alle kan være med.
På Hjarnø er der en primitiv lejerplads, hvor vi overnatter i klubbens telte. Om
søndagen tager vi på sightseeing på øen. Der er en vikingeskibssætning og en
smuk lille kirke der skal ses, inden vi igen ror tilbage til Saksild Strand.
Alt hvad du skal gøre er at skrive dit navn på tilmeldingslisten i roklubben og
så medbringe en madpakke til om lørdagen og drikkelse til festmåltidet lørdag
aften så klare Allan & Co. resten.
Ydeliger oplysninger fåes hos: Alland Lund
Niels Thernøe

Telf:75 65 99 30
Telf:86 52 50 03

Roklubben har fået navn på gavlen. Gavlen blev malet inden opsætning af navnet.
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KLUBDRAGTER
Du kan bestille vores
klubdragt hos Sportmaster i Møllegade.
Hvis bestillingen sker
inden den 20. i en måned, er dragten klar til
levering ved månedsskiftet.
Dragterne er fabrikeret af Puma, i Taslan
med åndbart foer. Blusen er blå, med sorte
staferinger, langsgående lynlås og med justerbart bændel i taljen. Bukserne er sorte,
med lynlås i lommerne
og forneden, for lettere
at kunne få dem over
skoene.
Dragterne leveres
med klubbens logo på
ryggen, og der kan
tilkøbes navn på brystet.
Dragterne koster:
kr. 420 for voksenstørrelser
kr. 380 for børnestørrelser.
Påstrøget navn kr. 30.-
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Anna tog disse fotos da veteranerne roede både til Ry mandag den 12 juni
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VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Velkommen til Helle, Nina, og Lene, de har for flere år siden roet i henholdsvis
Ry, Skanderborg og Vordingborg Roklub.
Også velkommen til de sidst ankomne kaniner: Vibeke , Tove, Heidi, Else,
Inger, Erik og Erik.
Vi håber I alle vil befinde jer rigtig godt i Skanderborg Roklub.
Rigtig god sommer til alle.
I disse dage tegner den jo rigtig skøn med meget sol og varme.
I skrivende stund glæder jeg mig til Motionsstævnet, og det er jo dejligt ,at vi
kunne tilmelde 27 deltagere + 9 både, der alle bliver roet derud og hjem.
Klubben får 35 kr. pr. rosæde af landsmotionsstævnet for at levere både til
stævnet.
Rochefen

3 x guld til Skanderborgroer
En af klubbens helt nye roere, Anne-Marie Stigsen gjorde rent bord ved Bagsværd
Regattaen i weekenden 9.-11. juni.
I de tre løb hvor hun stillede op som enkelt roer, tog hun guldmedaljerne i alle
løb.
Det kunne jo alt sammen være så flot, at
en af klubbens helt nye medlemmer klarede sig så flot allerede efter 1 måned i
roklubben – men sandheden er desværre en lidt anden, for Anne-Marie stillede
op for Kano og Kajakklubben.
Anne-Marie har roet i kajakklubben i et
par år og er så efterfølgende startet på
baglænsroning hos os.
Medaljerne blev hentet i klassen U12 og
på 1250, 500 og 200m distancerne.
Der var en stor oplevelse at være med
som medhjælpende forældre og det kan
anbefales, at man laver en
”pilgrimsrejse” til Bagsværd Rostadion
mindst en gang i livet. Det er spændende at overvære den hektiske aktivitet der
hersker hele weekenden.
En stolt far.
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Billleder fra URO’ernes tur til Temnæs. Foto: Poul Erik Jensen.
Se flere fotos fra turen på www.skanderborg-roklub.dk
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URO på Temnæs
”Vandet var rigtig koldt!”
Det var nu ikke fordi nogle badede eller faldt i vandet fra bådene, da uro´erne var på langtur søen
rundt med overnatning på Temnæs. Men vi skulle jo i vandet for
at få bådene på land.
”Der var mange myg!”
”Det var rigtig, rigtig sjovt!”
”Hytten var god og meget varm.”
3 to-årers inriggere stævnede ud fredag efter Kristi Himmelfartsdag med kurs mod Temnæs. Turen gik først til Skårup,
hvorefter vi brugte ½ time på at komme igennem ved Kalvø og
Sønderø, hvor alle bølgerne fra Hylke Hav skulle presses igennem.
Det var Mathias, Martin, Asger, Anders, Johanne, Marta og Sofie. Om aftenen stødte Kasper til og afløste Mathias, der skulle
hjem. Frederik og Poul Erik dukkede op i Nordea og Rasmus i
sculler.
Det var en hård tur med rigtig meget vind, men vi klarede det.
”Det kolde vand var ikke det værste. Det var prutmudderet!”
”Det bedste var lejrbålet og skumfiduserne, det var bare mærkeligt, at de havde lakridssmag.”
Det kan oplyses, at vi nu har en ny Europaspilsmester i Frederik,
og at Kasper tævede Sofie i skak.
Næste dag tog vi resten af søen rundt, og Kasper roede i Nordea med Poul Erik, og det gik bare rigtig godt.
Kasper: ”Det er rigtig sjovt at ro med 2 årer!”
Birgit og Susanne: ”Vi glæder os allerede til næste år.”
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FRYGT EJ
Kedsomhed og lediggang
Lørdag den 19. august

Årets kanindåbsfest
Festen starter kl. 18.00

Kom og vær med til at gøre
det til en uforglemmelig dag
for årets kaniner!

Yderligere informationer: læs plakaten på opslagstavlen i klubhuset
Eller tilmeld dig straks hos
Anne Berggren 86 57 06 26 eller
Turid Nielsen 86 52 38 59, mail si@nielsen.mail.dk
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URO- KALENDEREN
12. juni. Rotræning kl. 18.00
19. juni. Rotræning kl. 18.00
26. juni. Sommerferien er startet, men vi fortsætter roaftnerne i hele
sommerferien kl. 18.oo for de
folk der ikke er taget på ferie. Giv os et praj om, hvilke mandage I ikke kommer, så vi kan planlægge.
26. og 27. juni. Projekt sommerferie idræt.
28. 29. og 30. juni. Sommerferieroning for ungdomsroere kl. 9.30
Tilmeldt dig senest dagen før.
3. juli. Rotræning kl. 18.00 og de efterfølgende mandage fortsætter vi med rotræning kl. 18.
19.august. Kanindåb. Sæt kryds i kalenderen . Gamle
roere skal deltage som kannibaler, og nye roere skal
døbes i kong Neptuns navn
21. august. Rotræning kl. 18.00
På de enkelte roaftener vil der blive arrangeret forskellige ting.
Nu er vandet ved at være så varmt, at vi begynder
med scullerinstruktion, for dem der har lyst.
Vel Mødt til alle i ungdomsafdelingen.
Rasmus, Susanne og Birgit.
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Rostatistik pr. 11. juni 2006
Navn
1
2
3
4

21
39
28
51

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
42
43
44
45
46
47
48
49

Navn

I alt

Grethe Dyrby
Rita Følbæk
Anny Olesen
Kirsten Højfang

634
412
405
374

145
50
220
75
63
68
44
81
250

Vibeke Freising
Anita Kjær
Søren O. Nielsen
Willi Dupont
Grethe Skovgaard Jensen
Anne Margrethe Hermann
Lisbeth Mathiasen
Birgit Dupont
Niels Skjellerup

362
359
349
336
314
277
243
231
227

119
251
38
66
11
189
84
99
91
225
88
101
224
36
80
96
97
274
92
218
48
69
73
83
49
5
17
195
70

Susan Møller
Knud Dalgård Kristensen
Agnethe Thomsen
Susanne Holde
Erik Jensen
Ann-Helene Larsen
Helga Fisker
Inge Brinch
Anne Kubiak
Else Plum
Ejvind Nordmann Andersen
Hans Jørgen Nielsen
Herluf Christensen
Per Rasmussen
Jonna Holst
Kurt Mathiassen
Poul Erik Larsen
Erik Rasmussen
Anna Rosenqvist
Helle Kragelund
Else Rasmussen
Gunnar Dalby
Birgit Skannrup
Aase Iburg Andersen
Svend Rasmussen
Steffen Fogh
Carsten Lykke Christiansen
Anne-Grete Løvgreen
Gustav Holm

201
195
188
177
160
154
152
145
142
126
124
119
119
109
106
106
106
102
101
101
95
92
92
92
89
87
87
85
84

264
146
269
82
65
179
273

Ib Sørensen
Irma Andersen
Anders Juhl Wulff
Henning Iburg Andersen
Grethe Kjær Jensen
Karen-Bodil Ravn
Martin Møller Christensen

84
79
77
76
74
71
70

Frederik Roed-Åstrøm
Tove Rasmussen
Allan Lund
Poul Mathiasen
Anne Grethe Skov-Nielsen
Niels Thernøe
Dorthe Enevoldsen
Kirsten Slumstrup
Mathias S. Larsen
Anny Karin Nielsen
Kasper Wissing
Anne Berggren
Sofie Holde

I alt

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

208
276
6
43
278
10
192
231
271
173
277
221
272

63
64
65

54 Astrid M. Hilting
175 Åse Bjerre Thøgersen
283 Asger Roed-Åstrøm

43
43
42

66
67
68
69

186
257
37
71

41
40
39
39

70

284 Marta Mølgaard Petersen

34

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

67
219
268
4
14
246
1
227
234
256
74
279
286
135
285
100

Svend Åge Haysen
Turid Nielsen
Anne-Marie Sloth Stigsen
Poul Erik Jensen
Bjarne Wulff
Erna Schøler Sørensen
Egon Rasmussen
Peder Jensen
Steen N. Christensen
Paul Skannrup
Heidi Christiansen
Inger Laursen
Hans Dollerup
Helle Lund-Pedersen
Bent Wiborg

33
31
29
27
22
21
20
20
20
19
16
14
14
12
12
11

247
249
280
281
288
19
289
293
150
260
261
275

Jane Bak-Aagaard
Vibeke Buch Nielsen
Lene Storm
Nina Jørgensen
Vibeke Johannsen
Vibeke Juhl Wulff
Erik Kjædegaard
Else Overvad
Lasse Møller Christensen
Anna Lund
Maria Lund
Henning Nielsen

10
10
10
10
9
8
8
8
7
5
5
5

Søren Sloth Stigsen
Tommy Haubjerg Madsen
Lise Poulsen
Rasmus Skannrup

69
67
65
65
62
60
60
59
51
46
46
44
44
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Planlagte Roture i 2006
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.

20

Løvfaldstur, Ry - Silkeborg retur (Vibeke)
Standerstrygning

Kalenderen
August
19.
Kanindåb
Oktober
28.
Standerstrygning

21

Madpakketure 2006

Lørdag d. 1. Juli

♦

Risskov

Lørdag d. 2 September

♦

Flensborg
Rochefen
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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.

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
Til lykke med fødselsdagen
Juni
28
30

Rasmus Nohr Rasmussen
Günther Jochims Johnsen

Juli
10
12
14
14
15
18
23
23
24
27
28
August
1
2
4
4
5
5
11
13
14

Svend Rasmussen
Helle Lund-Pedersen
Signe Dollerup
Astrid Munch Hestbæk
Rita Følbæk
Helga Fisker
Pia Hansen
Henning Iburg Andersen
Anna Rosenqvist
Susan Møller
Inger Laursen
Bjarne Wulff
Hans Wahl
Hugo Stigsen
Søren Uldall
Niels Skjellerup
Helle Lerche Johnsen
Finn Sørensen
Frederik Roed-Åstrøm
Palle Thygesen

Uge 27 - 28

Helle Lerche Johnsen
Jane Bak-Aagaard
Günther Jochims Johnsen
Daniel Jochims Johnsen
Egon Rasmussen
Poul Erik Larsen
Marianne Bredsdorff-Larsen
Astrid M. Hilting

Uge 29 - 30
Veteraner

Uge 31 - 32

Vibeke Juhl Wulff
Bjarne Wulff
Astrid Munch Hestbæk
Poul Nielsen
Erna Schøler Sørensen
Allan Lund
Hans-Jørgen Kjærsgaard
Steen N. Christensen

Uge 33 - 34

Kirsten Slumstrup
Anita Kjær
Birgitte Aastrup
Jonas H. Slumstrup
Hans Jørgen Nielsen
Steffen Fogh
Tommy Haubjerg Madsen
Ulla I. Nielsen

Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag

Træsejlet
udkommer
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