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Nyt fra formanden
Nu er det så tid til
Træsejlet igen. Det er
lidt forsinket denne
gang, og det skyldes,
at Gösta har været på
3 ugers genoptræning
i Spanien. Men produktet bliver garanteret lige så godt som alle de andre
gange. Og der bliver en del for Jer at
læse.
Var juli den varmeste, var august måske den vådeste nogensinde. Men
regn holder ikke roere fra at tage en
tur på vandet – og dog for når det står
ned, og det buldrer og brager omkring, så bliver selv de mest kilometerhungrende i klubhuset og ser på
naturens vilde rasen.
Vi har haft kanindåb, og det var en fin
dag. Vejret var godt, indtil vi skulle til
at gøre rent. Så blev vi godt nok hjulpet af vand fra oven. Men skidt – vi
var jo våde til skindet i forvejen. Godt
en halv snes kaniner blev døbt under
kyndig ledelse af Kong Neptun, Dronning Olivia og et par bedagede kannibaler. Der var fin stemning, men synd
for de mange, der ikke mødte frem.
Om aftenen var ca.. 20 roere af blandet alder til en rigtig hyggelig fest.
Stor ros til (de få af) sidste års kaniner, der stod for arrangementet. Selv
om vi ikke altid er så mange til arrangementerne, formår de fremmødte at
skabe en rigtig god stemning hver
gang.
13 har været på styrmandskursus, og
de har alle bestået styrmandsprøven.
Tillykke til Jer. Se nu at få brugt styrmandsretten, så I kan få noget erfaring.

Jeg kom i sidste nummer til at glemme at fortælle Jer, at Grethe Kjær var
ældste roer ved motionsstævnet. Grethe fik ikke sit navn på pokalen, for
pokalen er kun Sydjysk Kreds’ og dette var et landsmotionsstævne. Til gengæld fik Grethe en lille velfortjent gave.
Det ser ud til, at 11 roere har været
flittige nok til, at de får en sølvåre i
forbindelse med standerstrygningen,
som finder sted lørdag 28. oktober kl.
14. Ungdomsafdelingen har en nyskabelse på vej, så mød op og se, hvad
de har fundet på. Kl. 13.15 kan I høre
om vinterroning, og det er obligatorisk, hvis I vil ro vinterroning og ikke
tidligere har deltaget i dette.
For ca. 20 år siden købte Poul Erik et
regnskabs- og medlemssystem til en
nyindkøbt PC. Ligesom vi stadigvæk
bruger kassereren, bruger han så også dette efterhånden gamle system.
Det vil sige – det gør han ikke mere.
For vi har fået en gave fra Nordea
Danmark Fonden på kr. 6.000, så Poul
Erik har nu købt dette nye regnskabsog medlemssystem samt en ny bærbar PC. Vi siger stor tak til Nordea
Danmark Fonden for mulighed for at
få et meget mere tidssvarende system. Det giver mange forbedringer
på forskellig vis.
For eksempel har Poul Erik allerede
registreret emailadresser på de mange
medlemmer, der har oplyst sådan en.
Og jeg har allerede brugt disse til at
sende en invitation ud til at arbejde
lidt for Festivalen (igen). Denne gang
var det en mark ved de gamle drivhuse på Vestergade ved Sølundstien. Der
var nu ikke ret mange, der mødte op!
Jeg er ikke i tvivl om, at det vil blive

5

en meget brugt funktion til at informere. Derfor vil vi gerne have din
email, hvis du har en, som vi ikke
kender.
Hvert år på denne tid glæder vi os i
en pengegrisk bestyrelse. Vi modtager
nemlig afregning fra Festivalen og OK.
Fra Festivalen fik vi kr. 18.500 samt
ros. Fra OK fik vi kr. 6.542,68. Dette
beløb er desværre kun halvt så stort
som de senere år. Det skyldes uden
tvivl, at vi ikke havde et arrangement
ved Kvickly sidste efterår – det var
først i juni, og så er der jo ikke ret
lang tid tilbage af aftalens løbetid, da
den udløber hvert år pr. 1. september. Men i år har vi allerede haft et
OK-arrangement i september, og der
fik vi tegnet 46 nye aftaler. Tak til de
velvillige, der stillede op. Det er ikke
altid lige nemt at kontakte folk, der er
på vej ind for at handle, men der er
heldigvis altid nogle, der har mod på
det. Gennem de 15 år, vi har haft aftalen, har vi fået ca. kr. 141.000. Det
er da flot, og derfor opfordrer vi til, at
I bakker op – dels ved at have og bruge et OK-kort og dels ved at melde
Jer til de arrangementer, der er ved
Kvickly. Vi har et arrangement igen i
november.
Og så vil jeg fortælle en lille historie
fra det virkelige liv. Det kom pludselig
frem i pressen for nylig, at det grønlandske flag er det samme som standeren hos HEI Rosport (Hjortshøj
Egå), som har haft logoet siden 1969.
Da Grønland fik sit flag i 1985, var
man da også overraskede i HEI, men
daværende formand Annie Kaalby
sendte et eksemplar af deres stander
til Jonathan Motzfeldt med besked
om, at de ikke vil gøre krav på rettighederne til flaget.
Der har været arrangeret nogle efter-
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årslangture. Ungdomsroerne roede en
fin tur fra Ry til Himmelbjerget med
enkelte omveje. Da der var pause ved
Knudhule, og det blev sagt, at turen
fortsatte samme vej tilbage, var der
en af deltagerne, der var meget skuffet: ”Så er det jo en omvej, vi har
roet” – lød det.
Jeg var så heldig at være med på en
rigtig fin tur i det Københavnske. Om
lørdagen roede vi på Lyngby Sø, Mølleåen og Furesøen. Det lykkedes os at
blæse inde i Farum (nej vi så ikke
Brixtofte i Marinaen). Så vi måtte op
klokken sort næste morgen for at ro
bådene hjem. Derefter tog vi til Roklubben SAS, hvor Søren viste rundt i
Københavns Havn. En herlig tur at
opleve staden fra vandsiden, og når
man ser 3 af Danmarks flotteste og
mest kendte skibe på en halv time,
kan det jo ikke være bedre – Georg
Stage, skoleskibet Danmark og kongeskibet Dannebrog (og nej – vi rejste
ikke årer, for vi roede i både med havelåge). Om lørdagen nåede vi også
til Bagsværd Sø for at se de sidste løb
i Danmarksmesterskaberne. Nogle af
løbene havde 2 deltagende både, der
kom med 50 meters forskel, så de løb
var lige så ophidsende som at rense
kakkelovnen, men det sidste løb med
6 ottere i fuld fart var virkelig en oplevelse, når man efter 24 års roning
aldrig før har set en otter på vandet.
Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der
kigger på planerne for et nyt køkken.
Det er husforvalteren, der har hjælp
af Birgit og Grethe samt Tommy Madsen.
Nu går vi snart over til vinterens aktiviteter. Der er allerede planlagt de
første 2 gåture: Søen rundt 11. november og Sondrup Bakker 2. december. Der kommer flere til efter nytår.

Generalforsamling er fastsat til tirsdag
den 6. februar og standerhejsning er
lørdag den 31. marts. Midt i juni skal
vi holde motionsstævne, og vi er allerede gået i gang med planlægningen.
Vi vil gerne have Jer til at melde Jer til

at stå for forskellige arbejdsopgaver.
Vi vil prøve at være bedre til at fortælle alle om, hvad motionsstævnet
er, og hvad vi har af arbejdsopgaver.
Erik Jensen

Støt vore sponsorer – de støtter os
Nordea
Nordea Danmark Fonden har givet os støtte til at købe et nyt regnskabs- og
medlemssystem. Støtten er på kr. 6.000. Roklubben siger mange tak for støtten, og her vi jeg fortælle lidt om Nordea og Fonden.
Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen. Der er
næsten 11 millioner kunder, næsten 1.200 filialer, 29.000 medarbejdere og
4,4 millioner netbankkunder. Nordea-aktien er noteret på fondsbørsen i København, Stockholm og Helsinki.
Nordeas mission:
Gør det muligt.
Nordeas vision:
Vi vil opleves som den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med
et betydeligt vækstpotentiale
Vi vil være blandt de bedste eller vise stærk og lønsom vækst på alle de markeder og produktområder, hvor vi vælger at være til stede
Vi vil etablere en position i udvalgte markeder og segmenter uden for vores
kernemarkeder baseret på stærke kompetencer
Vi vil have en førende og effektiv multikanaldistribution, herunder en topplacering inden for elektroniske tjenester
Vi vil være en virksomhed, som viser samfundsmæssigt ansvar, og som skaber
tillid og tiltro
Nordeas værdier og nøgleord:
Fokus
Vi koncentrerer os om at skabe værdi for vores kunder og aktionærer.
Vi koncentrerer os om vores kerneaktiviteter og det, vi er gode til, og vi afvikler aktiviteter, når det er nødvendigt.
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Hastighed
Vi tilbyder et bredt spektrum af let tilgængelige og konkurrencedygtige finansielle serviceydelser og løsninger.
Vi er hurtige, tilpasser os markedsforholdene og tøver ikke med at gennemføre
beslutninger.
Præstation
Vi vil levere bedre løsninger og resultater end vores konkurrenter.
Vi bliver hele tiden bedre til alt det, vi gør, og vi leverer det, vi lover.
Læs mere på www.nordea.dk
Nordea Danmark Fonden uddeler støtte til lokalområdet, og det er lokale
repræsentanter med tilknytning til filialerne, der træffer beslutningerne.
Erik Jensen

Sponsoraftale med OK
Jeg gentager lige denne påmindelse om, at vi har en særdeles god aftale med
OK.
For mange år siden fik Skanderborg Roklub en mulighed for at lave en sponsoraftale med OK og Kvickly, og det har vi ikke fortrudt siden, idet vi har modtaget mange penge siden da.
Aftalen går ud på, at Roklubben sørger for at få medlemmer og andre venner
af klubben til at modtage et gratis kontokort.
Derefter bruger man dette kontokort, hver gang man tanker benzin eller diesel, og man sørger for altid at tanke ved OK-benzin.
For hver liter, man køber på disse OK-kontokort, får roklubben et beløb.
Som bruger har man følgende fordele ved at få et kontokort:

•
•
•
•
•
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Du kan tanke ved over 500 tanke i landet. OK har faktisk flest tanke i
landet.
Du kan tanke for netop det beløb, du ønsker.
Du skal ikke have penge med - blot kontokort og din personlige kode.
Du har ca. 1 måneds kredittid, fordi regningen sendes månedligt.
Du kan få trukket pengene automatisk via betalingsservice.

•
•
•
•

Du støtter Skanderborg Roklub.
Du kan selv vælge din personlige kode.
OK er oftest billigere end de 'store' benzinselskaber.
OK er dansk og pengene bliver i landet.

Hvis du ikke har et kontokort til OK, og du gerne vil være med til at støtte
Skanderborg Roklub, skal du blot henvende dig til undertegnede, så du kan få
et ansøgningsskema. Du kan måske også finde et ansøgningsskema i klubben.
Send ansøgningsskemaet ind til OK, og så varer det ikke mange dage, før kontokortet kommer. Alt hvad de derefter køber på det kort, får Roklubben gavn
af.
Erik Jensen

Vinterroning
Nu må vi jo desværre se rosæsonen gå på hæld, men der er faktisk mulighed
for at ro efter standerstrygning. Ifølge vore vedtægter kræver dette dog, at
man har fået en orientering om vinterroning.
Denne orientering finder sted lige før standerstrygningen - nemlig lørdag den
28. oktober kl. 13.15. Du behøver ikke tilmelde dig – bare mød op.
Det tager sædvanligvis ca. 20 minutter, og emnerne er følgende:
Vinterroningsreglement
Kulde
Praktiske forhold
Hvis man tidligere har deltaget i orienteringen, og man mener at kunne huske
indholdet, er det ikke nødvendigt at genopfriske det, men hvis man er ny inden for vinterroningens glæder, skal man møde op - eller erhverve den samme viden på anden vis.
Husk at det er for din egen og dine rovenners sikkerheds skyld, så der er ingen grund til at gå på kompromis. Vinterroning kan være skønt, men vejret er
altså en meget væsentlig faktor.
Erik Jensen

Gåtur søen rundt
En af de mest traditionsrige vinteraktiviteter er en gåtur rundt om søen. I år
bliver det lørdag den 11. november. Vi starter fra roklubben kl. 9.30, og det er
en fordel at have madpakke og drikkevarer med.
Turen er på ca. 20 kilometer, og den varer et godt stykke tid, for vi holder go-
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de pauser. Nogle gange er vi først tilbage i roklubben, efter mørket har sænket sig. Det har nu noget at gøre med, at vi kan finde på at besøge et par steder, hvor vi kan afgøre, om årets juleøl lever op til de forgangne års juleøl.
Turen vil byde på forskellige højdepunkter. Vi skal bestige Fårbjerg – om ikke
andet så fordi det er dejligt at komme ned derfra igen, idet det altid blæser
der. Og vi kan se stort set hele vort daglige rofarvand undervejs. Hvis vejret
er godt, kan vi også se Himmelbjerget og 8 kirker. Der er altid en livlig debat
om hvilke kirker, vi kan se. Vær med i debatten. Vi plejer også at kigge ind i
Golfklubben, hvor vi tit spiser frokost. I år er der kommet vært på, så måske
skal vi finde et andet sted at indtage de flade klemmer – lad os nu se.
Når vi kommer tilbage til roklubben, kommer turens sidste højdepunkt. Dette
er gule ærter. Jeg har ikke (endnu) lokket nogen til at lave det, men hvis det
ikke lykkes, bliver det møllerens. De hjemmelavede er de bedste, men det er
et stort arbejde, og I vil nok betakke Jer for mine.
For at kunne planlægge indkøb, skal deltagere, der vil spise, tilmelde sig på
opslagstavlen eller til undertegnede senest tirsdag den 7/11.
Erik Jensen

8652 4424 eller formand@skanderborg-roklub.dk

Julefrokost
Intet år skal slutte, uden Skanderborg Roklub har holdt en julefrokost. Naturligvis heller ikke i år.
Bestyrelsen har besluttet, at julefrokosten finder sted lørdag 9. december kl.
17.00. Gå ikke glip af denne festlige aften i venners lag. Det kulinariske plejer
at være helt på toppen og en bedre restaurant værdig. Det er nemlig fordi, vi
selv laver maden, og det viser sig jo gang på gang, at klubbens medlemmer er
rigtig gode til at lave mad. Stemningen er ligeledes altid rigtig god.
Så – kære medroer – beslut dig for:
at deltage lørdag den 9. december fra kl. 17.00.

•
•
•
•
•

Erik Jensen
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hvilken ret du vil medbringe – skriv dig på opslagstavlen eller giv
besked til undertegnede senest tirsdag den 5. december.
om du vil komme lidt før for at hjælpe med borddækning og pyntning.
hvilken pakke til en flad, rund 20’er, du kommer med til pakkespillet, der ofte får roernes mest gemte personlige sider frem i
julelysets skær.
om du eventuelt har en god ide til noget underholdning.
8652 4424 eller formand@skanderborg-roklub.dk

Tak til veteranerne for god modtagelse
Min første tur i sculler

En dejlig sommerdag d.6-6-06, traf
jeg Grete Bager i Rema 1000, vi snakkede en del roning.
Da jeg længe har kunnet tænke mig
at komme til at ro, aftalte vi, at jeg
kunne følges med Grete torsdag
d.8.6. Vi mødtes hos Grete og fulgtes
ad. Jeg var meget spændt, måske lidt
nervøs, skulle møde mange nye ansigter.
Jeg blev præsenteret for de fremmødte veteraner, og fik en utrolig god
modtagelse.
Jeg befinder mig rigtig godt sammen
med jer alle.
Tak til Grete for følgeskab, og tak til
alle veteranerne.

har haft og har mange dejlige og gode
timer sammen med jer alle, på land
og på søerne.

Jeg fik hurtig hilst på Vibeke, som
også var ny deltager, så vi blev oplært sammen, af instruktøren Willi,
efter alle kunstens regler.
Da vi skulle frigives, var vor censor
den anden instruktør, som hedder
Rita.
Efter frigivelsen, kunne jeg nu møde
op hver mandag og torsdag inden kl.9
sammen med øvrige Veteraner, jeg

Vi nåede så til Sct.Croix, og mødtes
med de øvrige veteranroer. Vi skulle i
vandet for at løfte sculleren på land,
vandet var 22-24 grader, så det var
dejligt at få tæerne dyppet.
Efter en hyggelig kaffepause, kom
sculleren i vandet igen, ligeså Willi og
jeg, hvor vi skulle have årerne på
plads.
Uden at tænke på at jeg stod i søen,

Torsdag d.17-8 var det igen en skøn
sommerdag, solen skinnede fra en
skyfri himmel, søen blank som et
spejl, det gjorde, at jeg gerne ville
prøve en sculler.
Som altid var Willi behjælpelig, og
ville godt tage med mig i dobbeltsculleren.
Det er meget anderledes at ro i sculler, ro med to årer, krydse hænderne
over hinanden før hver åretag, o.s.v.
nok lidt svært, men jeg havde en god
læremester, tak for det Willi.
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med vand op over knæerne, bukkede
jeg mig efter årer, hvad skete der, en
meget våd bukseende, godt søen var
oppe på en dejlig temp.
Vi kom godt fra start. Et stykke ude
på søen, hvad skete der så, jeg faldt
af sædet, slap årerne, det må man
bare ikke i en sculler, da årer er med
til at holde balancen, nu gik det godt

alligevel, da Willi er suveræn til at
holde balance.
Kom hurtig på sædet igen. Vi roede
omkring Kalvø hjemad, søen stadig
blank som et spejl,
Så vi flød derud ad, en fantastisk oplevelse.
296 Ulla

Nyt fra kassereren
Bestyrelsen har bevilget et nyt medlems- og bogføringsprogram. Vi har søgt
Nordea Fonden om tilskud til køb af programmet som kostede kr. 6.000.
Vi har fået bevilget pengene og takker Nordea Fonden mange gange for at det
kunne lade sig gøre.
Det gamle medlemsprogram var baseret på styresystemet DOS og var fra
1994. Det var blevet overhalet indenom, med bl.a. muligheden for at registrere medlemmernes mobil nr., e-mail adresser, rettigheder mv.
Jeg har været i gang med at registrere alle medlemmerne i det nye system.
Det var en større omgang og der er sikkert også enkelte små fejl, men dem får
vi forhåbentligt hurtigt luset ud.
Jeg har fremover nemmere ved at udskrive lister mv. ud til bl.a. bestyrelsen
og til opslag i klubhuset.
Vi har med det nye program også fået mulighed for at sende meddelelser til
medlemmernes e-mail adresser. Det kunne bl.a. være nyhedsbreve og kassereren vil også benytte e-mails når der f.eks. skal sendes en rykker for manglende betaling. Det er både billigere og hurtigere.
Ca. 90 % af medlemmerne har en mail adresse.
Det er derfor vigtigt, at du kontakter kassereren hvis du skifter telefon-/mobil
nr., e-mail adresse, så vi også fremover kan komme i kontakt med dig. Brug
mailadressen: skbg.roklub@sport.dk eller kassererens tlf. nr. 86523287.
Jeg har for øvrigt meddelt bestyrelsen, at jeg tager mindst et år mere i bestyrelsen. Jeg kan jo ikke overdrage posten før det nye program er indkørt.
Poul Erik
(En glad kasserer)
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Veterantur til Ry den 14. 15. og 16 august.
Efter en invitation fra Ry Veteranerne bestemte vi, at vi ville ro 2 to-åres både
til Ry.
Mandag morgen mødte 12 friske roere op i silende regn, men ingen blæst. Vi
var et par stykker, der syntes, at regnvejr ikke var det mest spændende vejr
at ro i, men heldigvis blev vi nedstemte. Regntøjet på, og første hold drog afsted mod Fuldbro mølle, hvor andet hold ventede med rundstykker og ivrige
hænder til at bære både over vejen.
Nu var det blevet tørvejr, lidt vind i ryggen over Mossø er altid dejligt, så turen
til Emborg, hvor første hold stod klar til afløsning, gik fint. Her var der også tid
til at fortære vores medbragte madpakker. Hold et roede af sted på sidste etape frem til Ry roklub. Vi var vist mange, der syntes, det var en dejlig måde at
ro til Ry på. Mange hænder, når bådene skal bæres over vejen, hyggeligt at
mødes ved skiftestederne, og vi er mange, der får en rigtig god oplevelse
sammen.
Tirsdag morgen afgang fra Skanderborg Roklub kl. 9 til morgenkaffe i Ry Roklub. Vi har truffet hinanden mange gange, så der var gensynsglæde, og vi
følte os alle meget velkomne. Bådene blev sat, så Ry og Skanderborg folk kom
til at ro sammen. Vores tur gik gennem åsystemet op til Julsø, rundt om Møgelø, sikke et vue ud over søen og op til Himmelbjerget. Det er bare flot. På
hjemturen var vi en del, der var så heldige at se isfugle. Naturen og fuglelivet
bidrager til, at roturen hver gang er speciel.
Vejrmeldingen meldte om regnvejr, men det havde Ry folkene en løsning på.
En af deres roere inviterede på Sdr. Ege, hvor vi spiste vores medbragte madpakker, og her er udsigten over Knudsø fremragende. Sidste etape tirsdag var
Knud sø rundt, hvorefter kaffen gjorde godt i Ry Roklub.
Tak til Ry for et rigtig godt arrangement og den fine tur i jeres smukke natur.
Men det gode ved at være veteran er, at også onsdag havde vi tid til at ro.
Vejret var med os. Denne gang drog atter 12 veteraner til Ry for at ro 2 både
retur, bare i omvendt rækkefølge. Det vil sige, at vi alle kom til at ro turen fra
Skanderborg til Ry. Og vi var endda så heldige, at vinden havde vendt, så turen over Mossø denne gang også foregik i medvind.
Atter en dejlig tur, men ude er godt, hjemme er bedst, så da bådene var spulet og tørret, fik vi kaffe på terrassen i Skanderborg Roklub.
Tak for nogle rigtig gode dage.
Torsdag var vi naturligvis også ude at ro, skulle jeg hilse at sige, for Skanderborg sø er et dejligt rofarvand.
Nr. 68, Bitten
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Roning i Kongens Lyngby
og Kongens København
9 roere fra Skanderborg, fik i en weekend i september nogle rigtig gode roture
på Lyngby sø, Furesøen, og i Københavns havn og kanaler.
Vi havde base i Lyngby Dameroklub, som ligger helt idyllisk ned til Lyngby sø.
Lørdag morgen, stillede tre Lyngby roere sig til rådighed, og guidede os gennem Lyngby sø, Mølleåen, overbæringen ved Frederiksdal, en tur ind i den lille
Vejle sø ved Holte, og rundt i Furesøen.
Lyngby sø er vel på størrelse med vores Lillesø, den ligge skjult bag høje træer, så vejret mærker man ikke fra den sø. Vi blev da også lidt overraskede, da
vi kom ud i Furesøen, og mærkede, at der faktisk var ret frisk vind. Vi fulgte
læsiden ind til Holte, hvor vi fik kaffe og den obligatoriske citronhalvmåne.
Derefter fortsatte vi over Furesøen til Fiskebæk og Farum Marina.
Området er jo nok noget af det smukkeste, der kan opdrives i vort land, så det
var et langt åhh! og nææh! hver gang vi rundede et næs.
Vinden tog kraftig til frem til Farum marina, men i land kom vi. Efter en overdådig frokost var det tid til take off. I mellemtiden var det yderligere blæst op,
så efter at vi først havde planlagt, hvem der skulle sidde hvor i bådene for at
kunne trække op mod vinden, skar Solveig, Lyngbys kompetente turleder igennem. ” Bådene bliver her ”.
Heldige var vi dog, for der går en turistbåd fra marinaen og ned ad Mølleåen til
Frederiksdal. Den tog vi og tilbagelagde det sidste stykke til fods.
Vi nåede også en tur over til Bagsværd sø, hvor der var DM i Roning. Lyngby
havde 2 både med, og vi nåede at se den mest prestigefyldte klasse otterløbet,
et imponerende syn.
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Aftenen gik med at indtage en udsøgt middag i selskab med vore ”værter”, og
der blev sunget flere af Solveigs sange.
Søndag tidligt op og af sted til Farum marina. Vinden havde løjet af, så vi fik,
på en smuk morgen, hurtigt roet bådene tilbage med hjælp fra ”de tre damer
fra Lyngby”. Efter bådvask og tak for hyggeligt samvær drog vi hen på formiddagen af mod roklubben SAS på Islandsbrygge.
Her mødtes vi med Søren Uldall, den kombinerede SAS / Skanderborg roer. Vi
havde lokket Søren til at ”ro” med os ved at tilbyde ham en fast plads som
styrmand. Så vi startede ud i 2 fireåres. Turen gik forbi den nye havnefront,
Diamanten, Operaen, omkring ved Christiansborg og Børsen, herefter et kik
ind i Nyhavn og videre omkring kanalerne ved Christiani og Holmen. På turen
roede vi forbi skoleskibene George Stage og Danmark, og vi passerede også
kongeskibet Dannebrog, ja alt var gjort, for at vi skulle få en god oplevelse.
Videre gik det i rask tempo ud langs Langelinie, her stod en masse mennesker
og tog billeder af os – eller var det den lille havfrue.
Efter et stop og indtagelse af forfriskninger i Langeliniehavnen vendte vi skuderne, og på hjemvejen var vi lige et smut inde omkring Christianshavn med
de mange husbåde, og så tilbage til SAS roklub. Atter fik vi en god frokost,
bilerne blev pakket, farvel og tak til Søren som havde været en perfekt guide.
Vi skulle hilse alle fra Søren, han var i god bedring. Søren skulle begynde så
småt at arbejde igen nogle få timer daglig.
Tak for en god og veltilrettelagt tur
Willi og Birgit

Kalenderen
Oktober
28.

Standerstrygning

November
11.
Gåtur søen rundt. Start fra roklubben kl. 9.30
December
9.
Julefrokost kl. 17
Januar
6.

kl. 9.30 Vandretur: Mossø - Boes-Ry Start ved Roklubben v/
Niels Ternøe

20.

Vandretur: Ry - Laven kl. 9 på banegården v/ Grethe

Februar
17.

Vandretur: Virklund Vestbirk v/ Allan

Marts
10. - 11.

Weekend-vandretur: Grenå - Århus v/ Niels Ternøe
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Standerstrygning den 28. oktober

Igen er der gået et år, og standeren skal gemmes væk. Vi forstår knap, hvor
sommeren er blevet af, men når vi ser tilbage, er det blevet til mange hyggelige stunder på vandet og i klubben for sommeren har i år vist sig fra sin allerbedste side. Heldigvis har vi i år ikke haft det store festivitas, så tiden kunne bruges fuld ud på vandet. Det gemmer vi til næste år, hvor vi igen skal
være værter for årets motionsstævne.
Selvfølgelig skal vi markere dagen, tale om årets ture og uddele årets sølvårer og pokaler.
Dagens program:
10.00 Broen tages op. Vi får hjælp til det grove, men man er velkommen til
at give en håndsrækning til det mindre kraftkrævende arbejde.
14.00 Standerstrygning med uddeling af sølvårer, pokaler mm.
Kaffe/te og sodavand i klublokalet
18.30 Standerstrygningsfest – Medbring en ret til det store ta´ selv bord.
Øl, vin og sodavand købes i kiosken.
Vel mødt
Bestyrelsen

Gåtur i Sondrup Plantage/Uldrup Bakker
Lørdag den 2. december 2006 arrangeres der gåtur i Sondrup Plantage og
måske en afstikker til Uldrup bakker. Vi mødes ved Roklubben kl. 10. Husk at
medbringe madpakke og drikkevarer. Send evt. en mail til mig på
pyl@jensen.mail.dk – så vil det være nemmere at koordinere kørsel.
Poul Erik

Efterladt tøj

Det sker jævnligt at der ligger glemt tøj i klubben, det bliver løbende
samlet og lagt i skabet i bådhallen - ved døren til svalegangen.
Jeg vil opfordre alle til at kontrollere om de har tøj, fodtøj og lignende
liggende i klubben. 14 dage efter standerstrygningen vil det blive indsamlet og afleveret i Genbrugsen.
Med venlig hilsen
Husforvalteren
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Himmelbjerget besat af ungdomsroere
D. 23. september var Søren, Lasse, Asger, Frederik, Martin, Anne Marie, Kasper, Anders og Sofie på rotur fra Ry til Himmelbjerget. Erik og
Birgit var også med.
Det var en særdeles vellykket tur, når man ser bort fra, at bådene ikke
var lige så gode, som de er i vores klub.
Vi startede med at finde robådene frem og gøre dem klar, hvorefter vi
tog af sted. Vejret var rigtig godt, og der var ikke særlig meget vind,
så det gik pænt stærkt.
Da vi efter en pause forsøgte at ro med bådene essing mod essing,
fandt vi ud af, at det ikke kan lade sig gøre. Så skulle vi i hvert fald
have haft nogle andre til at ro. Så kom vi til Himmelbjerget. Vi havde
en del problemer med at lægge til. Det gik ikke helt, som det skulle,
men det lykkedes dog.
Så spiste vi madpakker og gik op til Tårnet. Vi så en sød kat. Der var
ingen, som købte en Himmelbjergstok. Så skulle vi ro hjem igen, og det
gik heller ikke så godt, da vi skulle lægge fra. Vi forstod ikke helt, hvad
det var Erik forsøgte at forklare os.
Så roede vi hjem, og det var stadigvæk godt vejr. Da vi kom tilbage til
Ry, gjorde vi bådene rene, stillede dem ind i bådehallen og kørte hjem.
Skrevet af Sofie Holde
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URO- KALENDEREN
2. oktober: Roaften - inrigger og scullerroning kl. 18.00
9. oktober: Roaften - inrigger og scullerroning kl. 18.00
16. oktober: Roaften - inrigger og scullerroning kl. 18.00
23. oktober: Roaften - inrigger og scullerroning kl. 18.00
30. oktober: Vinterklargøring af både + Hygge i klubhuset kl.
18.00
6. november: Vinterklargøring af både + Hygge i klubhuset
kl.18.00
13. november: Bowling. Tilmelding på mail Skannrup@pc.dk kl.
18.30
På de enkelte roaftener vil der blive arrangeret forskellige ting.
Husk at medbringe skiftetøj til scullerroning
Vel Mødt til alle i ungdomsafdelingen.
Rasmus, Susanne og Birgit.

URO-STATISTIK
Her et par uger inden standerstrygning er det på sin plads med lidt status over sæsonen.
Vi har roet 3.192 km.
Vi har været på 2 langture. 1 med overnatning og 1 i fremmed rofarvand
(Ry - Himmelbjerget.)
9 uro´ere er blevet frigivet.
4 uro´ere er blevet styrmænd.
7 uro´ere er startet på at ro sculler og har lavet kæntringsøvelser.
10 uro´ere har aflagt svømmeprøve.
8 uro´ere er blevet døbt.
Vi har spist et utal af kager, spillet poker, drukket kakao og sodavand,
hørt Ramstein og anden rockmusik, deltaget i kaninfesten m.m.
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Rostatistik pr. 1. oktober 2006
Navn

20

21
51
39
28

Grethe Dyrby
Kirsten Højfang
Rita Følbæk
Anny Olesen

1310
1265
1191
1171

5
6
7
8
9
10
11

250
68
75
225
50
251
63

Niels Skjellerup
Anne Margrethe Hermann
Willi Dupont
Else Plum
Anita Kjær
Knud Dalgård Kristensen
Grethe Skovgaard Jensen

1048
1046
1041
1026
997
962
860

12
13
14

81 Birgit Dupont
84 Helga Fisker
288 Vibeke Johannsen

756
693
648

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

44
11
66
91
80
88
119
145
179
296
101
69
99
220
38
224
36
264
92
54
189
73
146
275
276
208
37
274
273
17
48
83
49
43
218

638
618
600
569
505
473
465
461
458
451
439
436
418
415
411
409
396
389
381
370
356
326
304
304
289
281
278
265
264
259
259
255
250
232
231

Lisbeth Mathiasen
Erik Jensen
Susanne Holde
Anne Kubiak
Jonna Holst
Ejvind Nordmann Andersen
Susan Møller
Vibeke Freising
Karen-Bodil Ravn
Ulla Bertelsen
Hans Jørgen Nielsen
Gunnar Dalby
Inge Brinch
Søren O. Nielsen
Agnethe Thomsen
Herluf Christensen
Per Rasmussen
Ib Sørensen
Anna Rosenqvist
Astrid M. Hilting
Ann-Helene Larsen
Birgit Skannrup
Irma Andersen
Henning Nielsen
Tove Rasmussen
Frederik Roed-Åstrøm
Lise Poulsen
Erik Rasmussen
Martin Møller Christensen
Carsten Lykke Christiansen
Else Rasmussen
Aase Iburg Andersen
Svend Rasmussen
Poul Mathiasen
Helle Kragelund

Navn

I alt

1
2
3
4

I alt

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

278
279
82
272
175
277
4
71
96
97
231
67
195
6
269
283

Anne Grethe Skov-Nielsen
Heidi Christiansen
Henning Iburg Andersen
Sofie Holde
Åse Bjerre Thøgersen
Kasper Wissing
Poul Erik Jensen
Rasmus Skannrup
Kurt Mathiassen
Poul Erik Larsen
Kirsten Slumstrup
Svend Åge Haysen
Anne-Grete Løvgreen
Allan Lund
Anders Juhl Wulff
Asger Roed-Åstrøm

230
230
225
220
208
208
199
193
191
191
183
181
180
177
174
167

66
67
68
69

192
150
65
100

Dorthe Enevoldsen
Lasse Møller Christensen
Grethe Kjær Jensen
Bent Wiborg

162
157
152
145

70

186 Søren Sloth Stigsen

144

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

256
5
268
286
221
271
257
292
298
10
70
173
282
219
284
285
289
297
290
228
135

Steen N. Christensen
Steffen Fogh
Anne-Marie Sloth Stigsen
Inger Laursen
Anne Berggren
Mathias S. Larsen
Tommy Haubjerg Madsen
Johanne Bertelsen
Jens Rasmussen
Niels Thernøe
Gustav Holm
Anny Karin Nielsen
Morten Hebsgaard
Turid Nielsen
Marta Mølgaard Petersen
Helle Lund-Pedersen
Erik Kjædegaard
Julie Haubjerg Slumstrup
Olaf Bertelsen
Anders Therkelsen
Hans Dollerup

141
132
132
129
127
127
119
117
98
95
84
81
76
75
74
70
69
67
65
58
46

92
93
94
95
96
97
98

234
291
247
249
74
1
24

Peder Jensen
Bente Bertelsen
Jane Bak-Aagaard
Vibeke Buch Nielsen
Paul Skannrup
Egon Rasmussen
Dorthe Thernøe

43
43
42
31
27
25
23

Navn

I alt

99
100
101
102

293 Else Overvad
14 Bjarne Wulff
246 Erna Schøler Sørensen
227

23
22
21
20

103
104

20 Finn Sørensen
260 Anna Lund

19
18

105
106

261 Maria Lund
172 Gösta Pedersen

18
10

107
108
109
110
111
112

182
280
281
16
19
29

Jonas H. Slumstrup
Lene Storm
Nina Jørgensen
Hugo Stigsen
Vibeke Juhl Wulff
Mads Palmelund

10
10
10
9
8
6

113

287 Cecilie Vår Nielsen
Ialt

5
33811

21

22

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.

Deadline

Udgivelse

1 .......... 16.1.
2 ............ 6.3.
3 ............ 3.4.
4 ............ 1.5.
5 .......... 12.6.
6 .......... 14.8.
7 .......... 9.10.
8 .......... 6.11.

24.1.
14.3.
11.4.
9.5.
20.6.
22.8.
17.10.
14.11.

Rengøring af
klubhuset
Uge 43 - 44

Tillykke med fødselsdagen
Oktober
7
Anne Grethe Skov-Nielsen
11
Anne Margrethe Hermann
12
Erik Jensen
13
Astrid M. Hilting
13
Anne Berggren
14
Steffen Fogh
15
Ejvind Nordmann Andersen
20
Søren O. Nielsen
23
Dorthe Thernøe
23
Anne-Grete Løvgreen
23
Irma Andersen
24
Maria Lund
November
3
Niels Olesen
3
Turid Nielsen
6
Erik Rasmussen

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

Uge 45 - 48

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

Uge 49 - 52

Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag

Træsejlet
udkommer

Veteraner

Tillykke

Vibeke og Søren med bryllupet den
9. september.

23

24

