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Forårsnyt fra formanden
Jeg lader overskriften
være den samme i
denne måned som i
sidste. Det har da været et dejligt forår, selv
om det normale omskiftelige april-maj vejr
er kommet. Det har en
del benyttet sig af, så
aktiviteten er ganske fin. Veteranerne
går til den og ungdomsroerne møder
flot frem. Det eneste, som kan forbedres, er tirsdag aften, hvor der kommer
for få.
Som følge af det gode vejr er vandet
ikke så koldt, og der er allerede gang i
scullerinstruktion. Vi vil jo prøve at
satse noget mere på outriggerroning i
år.
Lørdag 21. april havde vi 8 nye til instruktion. Vejret var fantastisk og
vandet var fladt. Alle 8 var meget begejstrede, og de skal snart frigives,
for de er flittige. 4 af dem er fra firmaet Eductor, som jeg fortalte om i sidste nummer. Eductor kommer med 8
mere til instruktion lørdag 12. maj, og
der er vist også et par på venteliste,
fordi de ikke kan der.
Når man ser på antallet af nye, der
ikke kommer fra Eductor, er det ikke
overvældende: Foreløbig kun 6! Jeg
kan desværre se en lidt træls (et jysk
udtryk) tendens, for det har været lidt
det samme de seneste par år, hvor
der så heldigvis er kommet nogle ungdomsroere og veteraner. Der er vel
dobbelt så mange, som henvender sig
for at høre om roningen, men vi ser
desværre for få af dem. Men heldigvis
har vi igen i år fået en håndfuld medlemmer, som er tidligere roere.

Velkommen til alle nye roere. Jeg håber, at I får mange gode oplevelser i
Skanderborg Roklub.
Forberedelserne til motionsstævnet
skrider planmæssigt frem, og vi har
alle store ting på plads, som I kan læse andetsteds.
I Bededagsferien var vi 9, der kunne
nyde en dejlig tur i fantastisk vejr på
Slien med udgangspunkt i Slesvig. Jeg
regner med, at I kan læse en turberetning andetsteds, så jeg vil ikke fortælle mere for ikke at gøre alle andre
misundelige.
Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt,
at alle annoncørerne har gentegnet
annoncerne i 2007, men ellers ved I
det nu. Hvis I sidder og læser dette og
synes, at I kender firmaer, der burde
annoncere, så spørg dem eller sig det
til mig. Det er alt sammen med til at
styrke økonomien – dels ved Træsejlet
– men derved også hele klubben.
Danmarks Naturfredningsforening er
desværre gået lystfiskernes ærinde og
foreslår, at Tange Sø tømmes for
vand. Det skulle åbenbart give en forbedring af vandkvaliteten, men vi vil
måske/sikkert blive udelukket fra at
kunne ro til Randers. Vi er selvfølgelig
nogle, der kæmper imod, men det
bekræfter kun, at det er særdeles vigtigt at være medlem af Foreningen til
bevarelse af Tange Sø. Friluftsrådet og
Danmarks Idræts-Forbund er heldigvis
på vores side, for de tænker på de
rekreative værdier, der er for mennesker. Ud over at det er et nødvendigt
stykke farvand mod Randers, er det jo
også en særdeles smuk sø i et dejligt
naturområde. Det er faktisk Jyllands
næst største sø, man bare vil sløjfe –
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gad vide om de har samme planer
med Silkeborg Søerne og Furesøen,
som jo også er opdæmmede.
Se efter at få roet så meget som muligt her i foråret, for det er en dejlig
tid. Naturen bliver ikke kønnere, og

vi længes alle efter udendørs liv efter
en våd vinter. Når man så kan kombinere det med socialt samvær og
motion – hvad venter vi så på? Fortsat god sæson.
Erik Jensen

Danmarks Smukkeste Festival
Skanderborg Roklub fortsætter samarbejdet med Danmarks Smukkeste Festival i 2007. I år er det torsdag 9/8 til søndag 12/8.
Vi skal igen i år rydde op på pladsen, og vi skal bruge ca. 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. 6 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 25/6. 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. Det betyder, at vi ikke
kan tilbyde mad, men vi får nogle kasser øl og vand, så vi kan holde tørsten
væk. Vi har arbejdstrøjer, handsker, river og andet, der er nødvendigt. Der er
bestilt flere trøjer, vi kan få tænger til at samle affald op med, og der skulle
komme lys i containeren – samt en kaffemaskine, Anita!
Det kan være, at Festival’en finder noget mere til os – eller rettere til veteranafdelingen – at lave, men i øjeblikket har de ikke meldt ud med noget.
Vi skal også bruge 3 - 5 personer natten efter torsdag, fredag, lørdag og søndag, og det behøver ikke være de samme alle 4 nætter. Der er ikke meget at
lave, men det er jo lidt sent.
Vi har som sædvanligt fået stor ros fra vores arbejdsgiver, så I kan allerede nu
få en ros at starte på. Desuden har de hævet vores betaling til kr. 15.000. (Jeg
var så beskeden, at jeg ikke talte imod forhøjelsen.)
Husk deadline 25/6, men jo før jo bedre – og jo mere sikker er du på at komme med.
Erik Jensen
8652 4424
formand@skanderborg-roklub.dk
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Støt vore sponsorer – de støtter os
Motionsstævne 2007
I skal ikke snydes for en status på motionsstævnet, som vi arrangerer ved
Søbadet i weekenden 15. – 17. juni.
Vi har styr på at vi må være der, og vi har lejet Capri. Musikken er bestilt, Birgit med trofaste og dygtige hjælpere har styr på det meste af maden, og der
er styr på en del aktiviteter og en masse andet. Der er udsendt bulletin 1 og 2
til klubberne. Snart skal stævneavisen ud til samtlige deltagere.
Vi har bedt om, at I skriver Jer på en liste over forretninger, som skal kontaktes vedrørende gaver til lotteri. Det er snart op over, at I får kontaktet forretningerne og får styr på hvilke gaver, vi kan få. Skynd Jer venligst, for det vil
hjælpe os.
I bedes også give besked med, hvornår I kan hjælpe de enkelte dage. Der skal
bruges mange hjælpere, men det er faktisk også en oplevelse at være med.
Skriv Jer på tilmeldingslisterne i klubben, hvis I deltager i selve stævnet og
festen. Lad os få så mange med som muligt.
I er velkomne til at komme med spørgsmål til os i bestyrelsen, hvis der er noget, I er i tvivl om.
Formålene med at lave motionsstævnet er flere: Være med til at sikre, at
kredsens motionsstævne overhovedet kan overleve, at lave en fælles oplevelse for klubbens medlemmer og selvfølgelig at tjene nogle penge til klubben.
Erik

Vroldvej 59
Skanderborg
Tlf 86 52 15 27
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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

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 7. maj 2007
Tilstede: Birgit, Grethe, Carsten, Søren, Erik, Poul Erik, Susanne
Afbud: Anne Grethe
Ad. 1 Godkendelse af referat
Referatet godkendtes
Ad. 2 Opfølgning på udenstående
Punkt til aktionslisten: æresmedlemmer
Anne Grethe vil gerne afløse Gösta som redaktør af Træsejlet
Ad. 3 Motionsstævne
Se listen for motionsstævne v/ Erik
Ad.. 4 Stilling Borgerforening
Vores svar til Stilling Borgerforening vedr. henvendelse om hjælp i forb. med opstart af
roklub:
”Vi er positive overfor jeres henvendelse og synes, at I skal arbejde videre med projektet
og undersøge de finansielle muligheder for bygning af et bådehus samt undersøge interessen i lokalområdet.
Vh. Bestyrelsen for Skanderborg Roklub”
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Ad. 5 URO
1 nyt medlem instrueres pt. BS og SH laver opslag til MB-skolens og NE-skolens skolebiblioteker om ungdomsroning.
Vi prøver at få nogle URO´ere på ungdomslandslejre 22.-28. juli i Ry.
Ungomsroerne vil gerne på ”langtur” søen rundt med overnatning på Temnæs som i
2006.
Ad. 6 Trailer
Den bliver færdig til motionsstævnet
Ad. 7 Gensidig information
•
Søren: Æbelø er beskadiget, da den har ligget skævt på vognens bånd under optagning fra øen. Den er repareret med gaffa-tape, men skal på værft til vinter. At
den er mere sart end vores øvrige både, kan skyldes, at den ikke har svøb. St.
Croix repareres. Båden Søren repareres.
•

Birgit: Ingenting

•

Grethe: Vi mangler 2 årer, da de nye big blades ikke må komme under broerne.
Endvidere bør vi overveje snart at bestille ny båd, da der er 2-3 års ventetid.

•

Poul Erik: Vi fik lovning på kr. 11.000 til nye årer fra kommunen. Pengene skal
nu udbetales.
Vi har fået rentepenge fra banken, kr. 3.000, men banken har trukket skat, som vi
dog søger om at få tilbage.

•

Carsten: Ingenting

•

Formanden: Ingenting

•

Susanne: Kan vi undgå at der skrives og overskrives med sprittusch på årer?
Kan vi få en 2-årers mere på gulvet?
Har oplevet at nogle har villet ro i en 4-årers uden styrmand, og at det ikke er
”nødvendigt” at skylle båden og det hverken indvendig eller udvendig.

Ad. 8 Kalenderen
Deadline på Træsejlet er torsdag
Ad. 9 Firmaroning (Eductor)
4 er i gang, og de er meget begejstrede, 8 nye starter d. 12. maj
Ad. 10
Næste møde: Torsdag d. 24. maj kl. 19.00
08.05.07. Susanne Holde
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FORMANDEN FALDT I SLIEN
Langt om længe blev det Store Bededagsferie – jeg var ekstra spændt på
hvordan ville gå, da jeg jo ikke har roet så meget i det forløbne år. Og turen
skulle gå til gammelt dansk område – Sydslesvig.
Så jeg ankom sent torsdag aften, efter at have spist varme hveder i Roklubben
SAS. 2½ time efter afgang stod jeg i Skanderborg, hvor jeg så ville lægge mig
i roklubben, men ak – en stor flok roere fra KVIK havde holdt sit indtog, så jeg
tog til takke med min bil.
Jeg var lige stået op – vækket af den ubønhørlige sol, som skulle skinne lystigt
de næste 3 dage, da første deltager – Vibeke – dukkede op. Og straks efter
ankom hele flokken, Ann Helena, Grethe Dyrbye, Erik, Birgit, Willi, Niels Thernøe & Lise Poulsen.
Vi blev, sammen med bagagen, fordelt i de 3 biler, hvorefter det så gik i raske
fjed (læs tung fod på speederen). Grethe og jeg kørte sidst, men da vi ikke så
noget til de andre, blev vi noget overraskede over at være de første, der gjorde holdt ved Duborg store butik.
Grethe og jeg blev enige om, at vi gik ind og handlede lidt øl, vin og andre fornødenheder, og da vi var på vej til kassen, ringede min tlf. Det var Erik, der
ville vide hvor jeg blev af. De stod lige op og ned af min bil, men kunne ikke
finde/se den!!
Da vi kom til Slesvig Roklub, blev vi modtaget af formand Birger, der udleverede de 3 både, Thor, Freja og Limfjorden til de 3 faste styrmænd Grethe, Niels
og Erik, alt imens Willi og jeg kørte til Mysunde, hvor Slesvig Roklub har sit
udmærkede sommerhus, med bagagen. GPS’en kunne ikke finde navnet på
dansk, så da vi i stedet skrev Missunde, ja så fandt vi ud at køreturen kun var
2 km længere end roturen….
Vel tilbage i klubben fandt vi hurtigt vore pladser i bådene. Jeg kom første dagen i båd med Grethe og Lise. Det var en kombination, der frembragte minder
for mig – Grethe og jeg har tidligere roet meget sammen, hvor salig Merete
Østrup, var 3. part – Kære Lise, selv om du ikke er Merete, ja så gik du godt
ind i rollen som 3. part.
Sammen med Eriks båd roede vi en lille omvej, så der kom lidt flere end 12 km
på statistikken. Solen skinnede fortsat lystigt, men det var ikke helt så varmt,
så det var godt at have trøje i nærheden, når der skulle styres.
Vel ankommet til sommerhuset i Mysunde fik vi ”landgangsøl/vin” – vi satte os
”pædagogisk rigtigt” i rundkreds – næsten – Vibeke uddelte medbragte bradepandekage(r) tillige tilsat en kop kaffe.
Den medbragte mad – som Niels sagde det: ”Dorthes væltede l….”, smagte
himmelsk tilsat en stor portion ris. Ja der var så meget, at der seriøst blev
snakket om klattekager, men da der vist manglede lidt remedier, ja så blev det
kun ved snakken.
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Til gengæld var det 4. maj, hvorfor vi satte tændte stearinlys i et par brugte
øldåser, så kunne de gavn flere gange!! Hvad sydslesvigerne sagde til det,
fandt vi ikke ud af, men det var hyggeligt. Så hyggeligt, at det var blevet lørdag, før flere af os kom i seng.
Lørdag morgen vågnede de første klokken tidligt!! Men vi var jo kommet derned for at ro, så der var ingen kære mor. Nye bådehold blev sat og jeg fik mig
en rigtig herretur i turens tungeste båd. Niels og Willi var de øvrige deltagere.
Herrebåden fik lov til at bringe den medbragte frokost frem til målet, godt 17
km længere ude af Slien, hvor der var en anløbsbro på den nordlige side af
Slien.
Der var megen trafik på Slien, hvilket gav en masse dønninger, så da Erik
havde bragt den store madkurv op fra herrebåden ville han lige sikre båden
med en fender eller to. Og det var under den manøvre at Erik lige pludselig
fandt sig selv i Sliens våde element. Godt Erik havde noget ekstra tøj med…
Frokosten blev indtaget og vi nød vejret og hyggede os rigtigt.
Det var en flot tur – der var mange gule rapsmarker, det duftede rigtigt af forår, selv om der næsten var sommertemperatur. Rigtig mange sejlbåde var
med til at gøre det så flot.
Da vi kom tilbage til Mysunde blev vi igen belønnet med en landgangsøl/vin og
da vi skulle ud at spise, blev pigerne sendt i bad, hvorefter Willi, Erik og Søren
nærmest ”overfaldt” den stakkels Niels. Hvad var det for noget med Danmarks
Naturfrednings Forening og Tange Sø; hvordan kunne Niels dog være med i
den forening. Den gode Niels forsvarede sig så godt han kunne, men måtte
dog indrømme, at i det selskab, han nu befandt sig i, ja så var han i mindretal.
Pigerne var bemærkelsesværdigt hurtigt færdige – drengene ligeså, så vi kunne følges ad til den nærliggende restaurant, hvor der var levende musik – vi
sad heldigvis inden døre, så der var ikke så meget larm. Vi fik god mad og
drikke og sad igen og snakkede hyggeligt.
Den hyggelige snak fortsatte hjemme i hytten, hvor der atter blev indtaget et
par skarpe genstande. Vi kom dog ikke sent i seng.
Søndag morgen kom jeg i båd med Erik og Birgit. Efter at hytten var blevet
ryddet og rengjort, bådene pakket gik turen så tilbage mod Slesvig. Vi tog den
direkte vej mod vest – vejret var ved at slå om, og vinden tog til. Vi kom dog
ikke i problemer. Bådene blev gjort rene, bagagen blev hentet i bil og en dejlig
Store Bededagsferie var snart slut – dog delte vi os op i to grupper, der dels
aflagde besøg i Haithabu (Hedeby) og byrundtur i Slesvig.
Tak fordi jeg måtte komme med Jer – det var dejligt. På gensyn til Motionsstævnet 2007.
Søren Uldall
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Madpakketure 2007
Sydjysk kreds indbyder til følgende madpakketure i år:
Kolding Dameroklub
Tirsdag den 5. juni 2007 Mødetid: kl. 5:00
Rodistance: ca. 40 km
Tilmelding senest onsdag den 30. maj
Augustenborg Roklub
Lørdag den 30. juni 2007 Mødetid: kl. 9:00
Rodistance: ca. 26 km
Tilmelding senest tirsdag den 19. juni
Vejle Roklub
Søndag den 12. august 2007 Mødetid: kl. 9:00
Rodistance: ca. 35 km
Tilmelding senest søndag den 5. august
Bemærkninger: Medbring evt. badetøj
Slesvig Roklub
Lørdag den 15. september 2007 Mødetid: kl. 10:00
Rodistance: ca. 25 km
Tilmelding senest tirsdag den 30. august
Fredericia Dameroklub
Lørdag den 6. oktober 2007 Mødetid: kl. 9:30
Rodistance: ca. 25 km
Tilmelding senest onsdag den 25.september
Bemærkninger: Turen er i Lillebælt / Trelde Næs
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Uro nyt
Vigtige informationer til alle i ungdomsafdelingen
Ungdoms afdelingen er godt i gang og heldigvis har vi beholdt de fleste af
vores roere fra sidste år. Det er rigtig dejligt at se. Velkommen til jer
alle.
I weekenden d.15. – 17. juni afholder Skanderborg Roklub som beskrevet andet sted i bladet motionsstævne for Sydjysk Kreds. Denne weekend
er både en arbejdsweekend for klubbens medlemmer, idet der skal tjenes
penge til klubben, men også en weekend, hvor det er muligt at få nye rovenner fra andre klubber.
Rostævnet er også for ungdomsroere, så hvis I har lyst og mulighed så
deltag i dette stævne enten nogle få timer eller hele weekenden.
Der kan sættes telt op på arealet ved Søbadet fra fredag eftermiddag.
Fredag aften er der fælles hygge og hele lørdagen er der roning, for roere
der er tilmeldt dette. På pladsen skal der sælges mad, lodsedler mm, og
der skal være andre roaktiviteter i området.
Der er altså mange arbejdsopgaver, der skal løses så tilmeld jer til disse. I
kan følge med på hjemmesiden eller i klubbladet. Selvfølgelig kan I også
spørge os. Lørdag aften er der rofest på Capri og søndag skal vi rydde op
igen.
Sommerlangtur:
Igen i år er der mulighed for at deltage i en ungdomslandslejr, denne gang
afholdes den i Ry i ugen fra 22. – 27. juli. Vi håber at rigtig mange har
mulighed for at deltage. Tilmelding skal ske på den udleverede folder senest d. 28. maj til ungdomslederne eller senest den 1. juni direkte til DFfR
Postbox 74, Skovalleen 38 A,2880 Bagsværd
Ungdoms Outriggerskole:
Det er også muligt at deltage i en outriggerskole i Holstebro i tidsrummet
8. –14. juli
Det er ikke nødvendigt at være frigivet i scullerne.
Tilmelding som ved ungdomslandslejren
Smart weekend:
De 18 – 25 årige roer inviteres til weekend på Flensborg Fjord i weekenden
d. 3. – 5. august.
Også her er tilmeldingen som ved ungdomslandslejren.
Susanne og Birgit
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URO- KALENDER

18.maj: ungdomsroning kl. 18.00 inrigger- & scullerroning
21.maj: ungdomsroning kl. 18.00 inrigger- & scullerroning
28.maj: ungdomsroning kl. 18.00 inrigger- & scullerroning
4.juni: ungdomsroning kl. 18.00 inrigger- & scullerroning
11.juni: ungdomsroning kl. 18.00 inrigger- & scullerroning
15. og 16.juni: motionsstævne ved Søbadet og Capri
18.juni: ungdomsroning kl. 18.00 inrigger- & scullerroning
25.juni: ungdomsroning kl. 18.00 inrigger- & scullerroning
2.juli: sommerferien er startet, men roningen fortsætter, så
hvis du alligevel er hjemme så kom i klubben og nyd ferien
sammen med dine rovenner.

Som fortalt i forrige Træsejl har vi lånt 2 singlescullere i
Sydjysk kreds, derfor er der god mulighed for alle interesserede til at prøve denne bådtype.
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Rostatistik pr. 12. maj 2007
Navn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

16

21 Grethe Dyrby
288 Vibeke Johannsen
75 Willi Dupont
51 Kirsten Højfang
68
11
50
28
195
63
81

Anne Margrethe Hermann
Erik Jensen
Anita Kjær
Anny Olesen
Anne-Grete Løvgreen
Grethe Skovgaard Jensen
Birgit Dupont

39 Rita Følbæk

Navn

I alt
480
373
317
268
242
234
226
225
220
208
207
203

13
14
15
16

189
37
192
66

Ann-Helene Larsen
Lise Poulsen
Dorthe Enevoldsen
Susanne Holde

199
180
163
129

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

251
88
250
99
264
84
101
179
275
276
36
91
92
82
225
224

Knud Dalgård Kristensen
Ejvind Nordmann Andersen
Niels Skjellerup
Inge Brinch
Ib Sørensen
Helga Fisker
Hans Jørgen Nielsen
Karen-Bodil Ravn
Henning Nielsen
Tove Rasmussen
Per Rasmussen
Anne Kubiak
Anna Rosenqvist
Henning Iburg Andersen
Else Plum
Herluf Christensen

125
121
121
109
94
93
87
83
82
82
80
77
74
73
72
70

33
34
35
36
37

10
77
83
119
49

Niels Thernøe
Søren Uldall
Aase Iburg Andersen
Susan Møller
Svend Rasmussen

68
68
60
59
58

38
39
40
41
42
43
44
45

67
96
97
289
278
17
146
256

Svend Åge Haysen
Kurt Mathiassen
Poul Erik Larsen
Erik Kjædegaard
Anne Grethe Skov-Nielsen
Carsten Lykke Christiansen
Irma Andersen
Steen N. Christensen

56
56
56
56
55
54
54
52

I alt

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

80
285
54
100
208
69
296
145
6
73
268

Jonna Holst
Helle Lund-Pedersen
Astrid M. Hilting
Bent Wiborg
Frederik Roed-Åstrøm
Gunnar Dalby
Ulla Bertelsen
Vibeke Freising
Allan Lund
Birgit Skannrup
Anne-Marie Sloth Stigsen

51
51
49
47
47
46
46
45
44
42
40

57
58
59
60
61
62
63
64
65

150
220
297
231
257
5
48
272
273

Lasse Møller Christensen
Søren O. Nielsen
Julie Haubjerg Slumstrup
Kirsten Slumstrup
Tommy Haubjerg Madsen
Steffen Fogh
Else Rasmussen
Sofie Holde
Martin Møller Christensen

38
38
37
36
36
35
34
33
32

66
67
68
69

175
186
283
269

Åse Bjerre Thøgersen
Søren Sloth Stigsen
Asger Roed-Åstrøm
Anders Juhl Wulff

30
30
29
28

70 274 Erik Rasmussen

28

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

218
65
43
44
71
304
305
302
292
234
219
221
282
277

Helle Kragelund
Grethe Kjær Jensen
Poul Mathiasen
Lisbeth Mathiasen
Rasmus Skannrup
Troels Brink
Dorthe Seeberg Haurum
Anita Lehmann
Johanne Bertelsen
Peder Jensen
Turid Nielsen
Anne Berggren
Morten Hebsgaard
Kasper Wissing

26
25
24
24
23
23
23
20
17
15
12
12
11
10

85
86
87
88
89
90

290
291
20
237
300
298

Olaf Bertelsen
Bente Bertelsen
Finn Sørensen
Thomas Kelstrup
Phong Pham
Jens Rasmussen
IALT

10
10
8
7
5
2
7348

Møllegade 4, Skanderborg, 86 52 01 24
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med 8 numre, som du alle er velkommen til at komme med indlæg til. Indlæggene kan afleveres
som renskrift sammen med fotos
til redaktøren med post eller Email.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Deadline

.......... 15.1.
............5.3.
.......... 19.4.
............7.5.
.......... 18.6.
.......... 13.8.
.......... 24.9.
........ 12.11.

Udgivelse
23.1.
13.3.
24.4.
15.5.
26.6.
21.8.
2.10.
20.11.

Rengøring af
klubhuset
Tillykke med fødselsdagen
Maj
18
19
23
30
31

Juni
2
3
6
7
7
15
16
17
20
23

Willy Dupont
Sofie Holde
Lasse Møller Christensen
Benny Ask Kristensen
Anders Therkelsen

Kim Lykke Rasmussen
Herluf Christensen
Susanne Holde
Allan Lund
Niels Thernøe
Dorthe Enevoldsen
Erna Schøler Sørensen
Johanne Berthelsen
Svend Åge Haysen
Heidi Christiansen

Roklubben ønsker hjertelig tillykke med konfirmationen til:

Uge 23 - 24
Susan Møller
Søren O. Nielsen
Vibeke Frising
Marta Mølgaard Petersen
Olaf Bertelsen
Johanne Bertelsen
Henning Nielsen

Uge 25 - 26
Veteraner

Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag

Træsejlet
Udkommer i 2007

Anders Wulf
Morten Hebsgaard
Kirstine Slumstrup
Asger Roed –Åstrøm
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