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Nyt fra formanden

plads som nr. 21 i den landsdækkende
motionsturnering. Nogle har spurgt
mig om, hvordan vi kilometermæssigt
ligger i forhold til de senere år, og jeg
kan fortælle, at vi med næsten 40.000
kilometer ligger lidt over niveauet fra
2006 og 2007, som var rimeligt gode
år, men noget under 2008, som jo var
rekord indtil sidste års flotte rekord.
Men det er godt nok veteranerne, der
hiver de mange kilometer hjem.

Det er desværre ved
at være hen på slutningen af sæsonen,
og det synes jeg godt,
man kan se på aktiviteten - i hvert fald
blandt seniorerne. For
der kommer ikke ret
mange til arrangementerne mere. Men
vejret har nu altså også drillet en del Vi har indkøbt 8 nye årer, så vi nu
med blæst og regn.
efterhånden har kulfiberårer til næVi har haft kanindåb, hvor vi fik døbt 8 sten alle vore inriggere. I denne omkaniner – heraf 2 voksne. Der var kun gang har Sct. Thomas og Sct. Croix
5 tilmeldte til spisning og fest, så det fået nye årer. Vi har desværre endnu
blev aflyst, og det er jeg ked af, for ikke modtaget en ny åre til at erstatte
det plejer at være hyggeligt efter en den, der er knækket til Lillesø. (Det er
en anden leverandør).
kanindåb.

Der er indkaldt til en ekstraordinær
hovedgeneralforsamling med det formål at få en del tilretninger vedtaget.
Ændringerne er ikke væsentlige. Derimod er der indkaldt til et møde omkring kredsenes fremtid, og det er nok
mere væsentligt at få fremtidens
Vi har holdt styrmandskursus, og vi struktur inden for DFfR på plads, for
har nu 8 nye styrmænd. Heraf er 3 efterhånden bruger vi ikke kredsen til
ungdomsroere.
noget videre.
Vi har haft nogle roere på besøg i Ris- Kom til de sidste aktiviteter i sæsoskov, og vi har været på Tange Sø. Vi nen, som slutter med standerstryghar også haft besøg af Risskov Roklub. ning lørdag 30. oktober. I samme forRoduatlon blev aflyst, for der var in- bindelse kan du deltage i information
gen interesserede.
om vinterroning. Og derefter starter
Vi har deltaget i et OK-arrangement vinterens arrangementer, hvor en gåved Kvickly, og det gik rimeligt fint tur eller cykeltur søen rundt med efmed 34 nytegnede OK-kort. Jeg har terfølgende gule ærter igen i år vil
på dette tidspunkt ikke været til eva- være et sikkert hit.
lueringsmøde med Festivalen, så jeg Jeg har fået at vide, at der holdes
kan ikke fortælle Jer, hvor meget vi fik landsmotionsstævne i Skive næste år.
ud af vores indsats.
Det er 3. weekend i juni – altså 17/6 –
Pr. ultimo august har 139 roere roet 19/6 2011. Sæt x i kalenderen.
36.704 kilometer, og det er et gennemsnit på 264 km. Det giver os en
Erik Jensen
Ungdomsroerne tog til Temnæshytten,
hvor de overnattede. De roede søen
rundt fordelt på de 2 dage, og det er
godt, at de unge også prøver at komme lidt længere væk, end de kan nå
om mandagen.
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Støt vore sponsorer –de støtter os
Referat af tur på Tange sø
Søndag 29. august var 5 roere fra Skanderborg på tur til Tange Sø. Det var
Anita, Helle H, Vibeke J, Niels S og undertegnede turleder. Anders skulle også
have været med, men han havde problemer med en finger – første melding
var at den var brækket, men han slap med en forstuvning.
Synd for Anders, men han kom heldigvis hurtigt på vandet igen.
Vejrudsigten havde ikke været for god i dagene op til. Vibeke havde spurgt
mig, om hvad vi skulle gøre, hvis det nu var dårligt vejr. Jeg fortalte, at det
aldrig er dårligt vejr. Og sådan blev det. Der var næsten ingen vind, solen tittede frem af og til, og det regnede ikke (før vi sad i bilen på vej hjem).
Af en eller anden mærkelig årsag havde jeg sat afgangstidspunkt til kl. 08.30,
men det blev overholdt til punkt og prikke.
Vi fik en rigtig dejlig båd Skarven (lavet for få år siden på Grejsdalens Inriggerværft), og der var big blades til. Så det gik deruda’
Først var vi henne ved Tangeværket, og så kendte Helle en lille vig, som kaldes Paradiset. Der måtte vi ind. Det var kun et par hundrede meter, men der
var altså dejligt. Lige som Niels havde fået os til at vende båden for at komme
videre, udstødte Anita et højt VEL. Vi skulle se en gul springbalsamin. Jeg
troede ikke mine egne ører, men sådan hedder planten (jeg har konsulteret
Lademanns leksikon: Latin: Impatiens nolitangere. Enårig, op til 50 cm høj urt
af balsaminfamilien med takkede, ægformede blade og store, lysegule blomster med en krum spore. Kapslerne, der er aflange og grønne, springer ved
modenhed op ved berøring. Findes på fugtig bund i skov. Er den eneste art
balsamin i Danmark), og den var da også flot – og ikke særligt udbredt, men
her ved Tangesøens bredder fandt vi (Anita) den et par steder.
Så gik det mod syd i rask fart, og mange steder kunne vi se bunden eller
vandplanter, for der er jo ikke ret dybt i Tange Sø. Det undrede mig, at det
var så klart, for det er vandet hos os da i hvert fald ikke i øjeblikket. Vi kom til
dæmningen ved Ans og gik igennem. Vibeke havde ifølge Niels annonceret
’hundredevis af svaner’, så vi begyndte at tælle. Vi nåede godt 30, så vi blev
enige om at tælle igen på vejen tilbage. Vi så nogle troldænder, og nogle steder var der kolonier af blishøns. Solen og varmen kom, og vandet var næsten
blikstille. Der blev reflekteret over, at alle, der ønsker Tange Sø nedlagt for at
tilgodese lystfiskernes ønske om at fange laks, skulle tvinges med på sådan en
tur, for så fik den slags mærkværdige tanker da hurtigt en ende.
Vi kom til Gudenåen, og der var nogle dejlige og smukt beliggende huse ved
bredderne af floden. Dunhammere var der mange af, og i det hele taget var
vegetationen et besøg værd. Gudenåen slyngede sig, og der var ret meget
strøm. Så styrmanden blev af og til spurgt, om broen var at se hvilket i lang
tid ikke var tilfældet. Vi kom dog til Kongensbro, hvor vi havde aftalt at skulle
gå i land for at spise frokost. Nogle kunne huske en bro på vestsiden, men den
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var oversvømmet. På østsiden er der borde og bænke og et toilet, men der var
broen også oversvømmet. Så vi måtte af med sko og strømper og gå i land
ved et slæbested for kanoer. Det gik nu også fint nok, selv om jeg ledte efter
en udvej for at slippe for at få våde fødder.
Efter vores velfortjente frokost skulle vi i båden igen. Jeg skulle sidde etter, så
jeg skulle sidst i. Jeg skubbede ud og gik om bord, men båden rokkede sig
ikke. Det gav anledning til kommentarer om vægten af både min frokost og
mig selv. Der var flertal for at tage en tur længere opstrøms til Truust Camping. Floden slynger sig, og der er meget strøm, men det gik nu fint. Vi fik
vendt og så gik det hurtigt tilbage. Jeg kommenterede forøgelsen af bådens
hastighed, men det undrede nu ikke de andre.
Vi kom tilbage til området, hvor flod bliver til sø, og det var svært at finde åløbet. Heldigvis var der så meget vand, at det ikke gjorde nogen forskel, men vi
kan godt huske andre gange, hvor man skulle følge løbet for ikke at sidde fast,
og også hvor der var meget grøde, som er besværlig at ro i, men det var ikke
tilfældet denne gang.
Ved Ans gik vi ind til sejlernes område, da nogle var blevet kaffetørstige. Anita
havde stadigvæk 2 æg tilbage efter frokosten (som bestod af 3 æg), og Helle
tilbød ½ skærekage, som vi alle takkede nej til. Det fik Niels til at komme med
en bemærkning om en alternativ form for æggekage. Efter denne velgørende
pause var der kun en lille time tilbage til Tange Roklub, og vi var fremme lidt i
kl. 16 efter 33 virkelig smukke kilometer.
Vi kan alle varmt anbefale at se Tange Sø på denne måde i stedet for ’bare’ at
ræse tværs over den, når vi er på vej til Randers, og det lød til, at vi alle gerne vil dertil igen. Især når vejrguderne viser sig fra den dejlige side, som vi
var heldige med, når man tænker på alle de byger og den blæst, der ellers har
været i den senere tid.
Erik
”Sønderjyden” www.inrigger.dk/

Et eksempel
på Grejsdalens Inriggerværfts formåen indenfor
bådbygning
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OK-arrangement ved Kvickly
Fredag 27. august og lørdag 28. august deltog vi ved et OK-arrrangement ved
Kvickly. Anna, John, Karl samt undertegnede hjalp en mand fra OK. Det var en
flittig mand, og det lykkedes at tegne hele 34 nye kort. Det er flot, når man
tænker på hvor mange gange, der har været lignende arrangementer, og at
der ikke længere er en OK-tank ved Kvickly.
Vi får sikkert snart at vide, hvad udbyttet af aftalen giver os for det seneste
år, og vi kan da håbe at komme i nærheden af de over 15.000 kroner, som vi
har fået de foregående 2 år.
Hvis du ikke har et OK-kontokort, så sig endelig til, for så kan du få et og derved være med til at støtte roklubben økonomisk.
Erik

Besøg fra Risskov Roklub
Anita arbejder med en roer fra Risskov Roklub, og de havde aftalt, at vi 2
klubber skulle besøge hinanden i løbet af sæsonen. Der var 4 roere på besøg i
Risskov i august, og lørdag 18. september kom der så 10 fra Risskov Roklub
på besøg. Vi var 4 fra Skanderborg Roklub, så det blev til 3 toere og en firer.
Vi havde planlagt at vise dem hele molevitten – det vil sige en tur søen rundt
og så op til Fuldbro Mølle. Men det blæste ret kraftigt, så vi måtte ændre planen lidt undervejs.
Vi startede turen ud til Skårup. Der var lidt træls sidevind til Kalvø, men så
blev det rimeligt. Det fik dog en brat ende, da vi nåede tilbage til passagen
mellem Kalvø og Sønderø. Vi blev vist alle lidt våde af bølgerne, der kom ind
over essingen. Vi holdt rådslagning, og vi blev enige om at stikke over fra
Temnæs til Sct. Croix i stedet for at tage til Åkandevigen, for det var blevet
ualmindeligt træls at komme derfra igen. Hylke Hav var slem nok endda, og
selv om det var havroere, der var med, havde de ikke alle været i så slemt
vejr før.
Det passede fint med frokosten ved Sct. Croix kl. 12, og der var stille og roligt
der. Efter en god frokost gik turen mod Tåning Å, og Tåning Sø drillede selvfølgelig også med modvind. De fleste af vore gæster havde aldrig været i Tåning
Å før, så det var en oplevelse for dem. Det var dog ikke dem alle, der havde
den store lyst til at styre i åen. Selv i åen kom der vindstød, der fik båden ud
af kurs, så det var faktisk svært at styre, da der samtidig var en kraftig strøm.
Det passede så fint, at alle 4 både kom til Fuldbro Mølle inden for få minutter,
selv om vi havde udtænkt en plan, der skulle adskille ankomsten. Men det gik
da. Bådene blev vendt, og så gik det retur til kaffe- og kagepause ved Sct.
Croix.
Efter kaffepausen gik det hurtigt hjem, for der var stadigvæk ret kraftig vind,
og det var nu blevet til medvind. Efter bådrengøring var det tid til en lille evaluering, og alle vore gæster syntes, at det havde været en rigtig dejlig tur. Nu
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var vi også næsten tørre igen. I dagene op til havde det regnet en del, så vi
var meget heldige med, at den eneste lille byge kom nu, hvor vi stod på altanen og kiggede ud på den dejlige udsigt, som gæsterne var enige om, vi har,
og fra den position kunne man ikke se, at der var hvide toppe på Hylke Hav.
Vore gæster takkede os for tur og fortælling undervejs, inden det gik hjem til
velfortjent bad – og tørring af tøj.
Tak til Anita og Risskov for arrangementet og tak til Jette og Vibeke for glimrende konstruerede og velsmagende kager.
Erik

Referat af bestyrelsesmøde d. 11 august 2010
Til stede: Carsten, Erik, Søren, Lars, Anne Grethe og Kirsten
Afbud Susanne og Ejner
Ordstyrer Erik
Referent: Kirsten
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendes
2. Opfølgning på udestående punkter
Listen revideres.
Vi fastholder de nuværende regler for at kunne erhverve sig en sølvåre.
Undersøgelse af reperation af glasfiber på båd der har fået slag.
3. Ungdomsroning
Står for det praktiske vedrørende selve kanindåben. Tager på Temnæstur lørdag d 21/8 efter kanindåben. Susanne og Birgit deltager.
4. Gensidig information
AG og Erik - Arbejdet på festivalllen er afsluttet for i år. Der har været
en betydelig indtægt fra de forskellige arbejdsopgaver.
Der var en del praktiske problemer vedrørende badevognene
Lars - Der afholdes kanindåb 21/8. Det har ikke været muligt at få et
madhold til at melde sig, alternativt medbringer man selv mad.- Der er
planlagt Duatlon d 11/9.
Kirsten - Familieroning - der var stor tilslutning de første gange, sidste
gang blev det aflyst pga manglende tilmeldinger.
Søren - har været i dialog med bådbygger Lars om den bestilte 4 åres.
Vi får den sandsynligvis ikke til standerhejsning i 2011.
5. Principper for tilskud til ungdomsroere
Afventer at Susanne deltager i mødet.
6. Kalenderen
Næste bestyrelsesmøde d. 23/9
7. Eventuelt
Intet
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Rostatistik pr. 20. september 2010
54

Aase Iburg Andersen

253

1
2
3

Vibeke Johannsen
Anny Olesen
Grethe Dyrby

1753
1214
1149

55

Maria Tipsmark Ottosen

247

56

Mogens Kastberg Nielsen

232

57

Erik Rasmussen

228

4

Niels Skjellerup

1091

58

Steffen Fogh

227

5

Willi Dupont

1080

59

Astrid M. Hilting

220

6
7
8
9
10
11
12

Rita Følbæk
Grethe Skovgaard Jensen
Anita Kjær
Anne Margrethe Hermann
Else Plum
Erik Jensen
Søren Uldall

1030
1002
991
955
947
936
935

60

Dorthe Jørgensen

220

61

John Andersen

209

62

Susanne Holde

180

63

Lise Poulsen

171

64

Steen N. Christensen

167

65

Gunnar Dalby

166

66

Helle Kragelund

166

13
14
15
16

Poul Mathiasen
Inger Laursen

922
885

67

Carsten Lykke Christiansen

163

68

Søren Sloth Stigsen

162

Knud Dalgård Kristensen
Anders Vindfeldt-Bottke

842
778

69

Peder Jensen

162

70

Hans-Jørn Olsen

156

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

Birgit Dupont
Helga Fisker
Bente Bøgh Hansen
Kirsten Højfang
Ejvind Nordmann Andersen
Karen Taudorf
Birthe Grønhøj
Jonna Holst
Helle Hansen
Ejner Grønhøj
Anette Madsen
Mogens Lindekilde
Gustav Holm

695
674
604
545
544
509
483
481
476
467
462
449
437

71

Rasmus Rømer

148

72

Ejvind Byskov

147

73

Carl Bruun

139

74

Åse Bjerre Thøgersen

137

75

Morten Munk

132

76

Penny Steffensen

131

77

Jens Rasmussen

129

78

Kasper Wissing

122

79

Bjarne Møller

122

80

Michael Rykov

120

81

Frederik Vinther Skov Andersen

117

82

Anne Kubiak

115

83

30
31
32

Toke Christensen

114

Susan Møller
Hans Jørgen Nielsen
Ib Sørensen

435
426
422

84

Jane Mette Nisgaard

113

85

Jon Richter

111

86

Jørgen Otzen Skibsted

111

33
34
35
36
37

Ann-Helene Larsen
Henning Nielsen
Heidi Christiansen
Karen-Bodil Ravn
Vibeke Freising

418
411
403
401
397

87

Lisbeth Mathiasen

109

88

Kim Sommer

99

89

Anne Mette Skriver

97

90

Ole Vindfeldt

93

91

Asta Marie Alhmann Nyyssönen

92

38
39
40
41
42

Bent Wiborg

396

92

Helle Lund-Pedersen

84

Inge Brinch
John Rasmussen
Kurt Mathiassen
Poul Erik Larsen
Else Pedersen
Karl Holst Bertram
Dorthe Enevoldsen
Anna Rosenqvist
Henning Iburg Andersen
Anne-Grete Løvgreen
Kirsten Rasmussen
Irma Andersen
Bitten Staffe
Jette Bisbjerg
Nina Lind Rasmussen

384
376
347
347
333
331
328
325
311
286
280
272
271
264
257

93

Andreas Stokbro

83

94

Else Rasmussen

81

95

Erik Kjædegaard

79

96

Philippa Steen

74

97

Søren O. Nielsen

73

98

Line Hedegaard Nielsen

71

99

Emilie Vindfeldt-Bottke

71

100

Alberte Lyngdal-Christensen

69

101

Paul Skannrup

67

102

Nicolai Sebastian Riishøj

65

103

Joan Kjædegaard

63

104

Haakon Bruun

59

105

Svend Rasmussen

56

106

Per Hedegaard Nielsen

53

Navn

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

10

I alt

Total 39.600

107

Rasmus Janik Christiansen

52

108

Søren Dalager

51

109

Michael Kahr Jørgensen

50

124

Kirsten Slumstrup

25

125

Jacob Vestergaard

22

126

Michael Thybo Jørgensen

21

127

Christina Bottke

20

128

Lars Elkjær

19

110

Lars Riis Jensen

49

111

Kirsten Tholstrup Jensen

48

112

Tove Brunsmose

48

129

Mona Pedersen

19

113

Jacob H. Foss

48

130

Trine Thorslund Jeppesen

19

114

Birgit Skannrup

47

131

Anne Berggren

16

115

Sofie Holde

47

132

Anne-Marie Sloth Stigsen

15

116

Torben Andersen

45

133

Torben Lykke Nielsen

14

117

Allan Lund

40

134

Anne Grethe Skov-Nielsen

12

118

Olivia Sophia Petersen

39

135

Gitte Staffe

12

119

Caroline Sachmann Aagaard

39
136

Niels Thernøe

11

120

Hans Dollerup

35

121

Tommy Haubjerg Madsen

32

137

Hugo Stigsen

7

122

Rasmus Skannrup

29

138

Nina Jørgensen

6

123

Birgitte Blak Sørensen

27

139

Kristine Haubjerg Slumstrup

4

KVALITETSVINE
UDSØGT SPIRITUS
LUKSUSCHOKOLADE
OG SPECIALITETER

VI PAKKER OG LEVERER TIL HELE LANDET

SKANDERBORG
MAHLERS VINHANDEL—ADELGADE 75
WWW.VINOBLE.DK—TLF. 8651 2212

Åbningstider
Man - Fre 07:00 - 17:30
Lør - Søn 07:00 - 15:00
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URO-kalenderen

Der er roning hver mandag kl. 18.00

I får en sms, hvis der er aflysning

Husk standerstrygning den 30. oktober

Hilsen Susanne

Vroldvej 59
Skanderborg
Tlf 86 52 15 27
12
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Standerstrygning lørdag den 30. oktober
Program
•
•
•

Kl. 13.00: Sidste rotur i sæsonen – mød op så sætter vi hold
Kl. 15.30: Orientering om vinterroning for interesserede
Kl. 16.00: Standerstrygning

Derefter: Lidt varmt og hygge i klublokalerne
Aften: Spisning og fest for roere, familie og venner af klubben

Vinterroning
Hvis man vil ro efter standerstrygning, kræver det, at man har fået en orientering om vinterroning.
Denne orientering finder sted lige før standerstrygningen - nemlig lørdag den
30. oktober kl.15.30. 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

Søen rundt – til fods eller på cykel
En af de mest traditionsrige vinteraktiviteter er en gåtur rundt om søen. I år
bliver det lørdag den 13. november. Efter sidste års store succes kan man igen i
år vælge mellem at gå eller at cykle.
For fodgængerne
Vi starter fra roklubben kl. 9.30.
Turen er på ca. 20 kilometer, og den varer et godt stykke tid, for vi holder gode
pauser. Nogle gange er vi først tilbage i roklubben, efter mørket har sænket
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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 derfra. Hvis vejret er
godt, kan vi også se Himmelbjerget og 8 kirker. Vi plejer også at kigge ind i
Golfklubben. Nogle gang er der deltagere, der har været med på turen hertil,
men som så er blevet hentet, da turen ellers bliver for lang. Det er selvfølgelig
en mulighed.
For cyklisterne
Vi starter fra roklubben kl. 11.30.
Der cykles til Skårup og til Båstrup. Efter frokost går turen sikkert til Tåning,
før hjemturen til Skanderborg. Den samlede distance er ca. 40 km.
For alle
Vi prøver at finde et sted, hvor vi kan spise frokost alle sammen ved 12-tiden.
Sidste år var det vældig hyggeligt at mødes. Alle skal medbringe egen frokost
og egne drikkevarer. Og husk penge til en eventuel lille forfriskning undervejs.
Når vi kommer tilbage til roklubben, kommer turens sidste højdepunkt. Dette
er gule ærter, og der er eksperter til at lave denne dejlige ret.
For at kunne planlægge indkøb, skal deltagere, der vil spise, tilmelde sig på
opslagstavlen eller til mig senest tirsdag den 9/11.
Erik Jensen

Adelgade 25A · 8660 Skanderborg · Tlf.: 86 52 35 52
www.mariusøltapper.com
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Gåtur Vrads og Velling skov lørdag 27. november
Som sædvanligt vil jeg vise frem, hvad jeg opfatter som noget af landets bedste natur. Det er skovene ved Vrads og Velling, og det sker lørdag 27. september med afgang fra roklubben kl. 9.30. Vi kører i de fremmødte biler til området, hvor jeg vil vise rundt. Der vil nok være mulighed for at samle lidt til juledekorationen eller adventskransen.
Turen deles i 2, så det bliver muligt at afbryde turen efter de første ca. 10 kilometer, hvis det er nok for den dag. Efter frokosten fortsætter de mest ivrige
så 5 – 10 kilometer mere efter ønske.
Medbring egen frokost og drikkevarer.
Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op.
Erik
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Bestig bjerge søndag 19. december
Nu skal det ikke nødvendigvis være de samme gåture hver vinter. Så i denne
sæson vil der blive mulighed for at være med til at ’bestige’ nogle af landets
højeste bjerge.
www.bestigbjerge.dk er et tiltag for at fremme befolkningens naturoplevelser,
og består af beskrivelse af 15 ’bjerge’ fordelt i Horsens, Silkeborg og Skanderborg Kommuner. Det er toppe over 100 meter. Vi kender allerede nogle af de
flotteste: Himmelbjerget, Sukkertoppen og Storeknøs, men der er også mindre
kendte toppe, der så har andre kvaliteter.
Søndag 19. december får I muligheden for at deltage, og vi starter i den lette
ende, så alle kan være med. Det bliver Slaggård Banke (ved Vestbirk) og Ejer
Bavnehøj/Møllehøj. Hver af de 2 ture er på ca. 5 kilometer, og ’bestigningen’
er her mindsket til nogle få højdemeter.
Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op kl. 9.30 – så kører vi derud. Det
kunne da være, at vi lige runder Rasses Skovpølser på vej hjem for at få en
kop varm cacao eller lignende.
Erik
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Kalenderen
Oktober
Lørdag

2/10 kl. 08.00

Fællestur på søen

Søndag

3/10 kl. 10.00

Madpakketur på søen

Lørdag

9/10 kl. 08.00

Fællestur på søen

Søndag

10/10 kl. 10.00

Madpakketur på søen

Lørdag

16/10 kl. 08.00

Fællestur på søen

Søndag

17/10 kl. 10.00

Madpakketur på søen

Søndag

24/10 kl. 10.00

Madpakketur på søen

Lørdag

30/10 kl. 13.00

Årets sidste rotur

Lørdag

30/10 kl. 15.30

Orientering om vinterroning

Lørdag

30/10 kl. 16.00

Standerstrygning

Lørdag

30/10 aften

Standerstrygningsfest

Lørdag

13/11

Søen rundt og gule ærter

Lørdag

27/11 kl. 9.30

Gåtur Vrads og Velling skov

Lørdag

11/12 kl. 18.00

Julefrokost

Søndag

19/12 kl. 9.30

Gåtur – bestig bjerge

November

December
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Træsejlet
Udkommer i 2010
med 8 numre, som du altid er
velkommen til at komme med
indlæg til. Indlæggene kan afleveres som renskrift sammen med
fotos til redaktøren med post eller E-mail.

Nr.

Deadline

Udgivelse

1...........11.1.
2............ 1.3.
3...........12.4.
4...........10.5.
5...........14.6.
6...........10.8.
7...........20.9.
8...........8.11.

19.1.
9.3.
20.4.
18.5.
22.6.
17.8.
28.9.
16.11

Tillykke med fødselsdagen
Oktober
2
Torben Andersen
4
Erik Kjædegaard
7
Anne Grethe Skov-Nielsen
8
Michael Thybo Jørgensen
11
Anne Margrethe Hermann
12
Erik Jensen
13
Astrid Hilting
13
Anne Berggren
14
Steffen Fogh
15
Ejving Nordmann Andersen
20
Søren O. Nielsen
21
Kirsten Rasmussen
23
Dorthe Thernøe
23
Irma Andersen
23
Anne-Grete Løvgreen
26
Penny Steffensen
29
Sofie Kohsel
November
3
Turid Nielsen
3
Michael Rykov
6
Erik Rasmussen
9
Victor Holst Hansen
18
Poul Erik Jensen
19
Åse Bjerre Thøgersen
21
Else Rasmussen
21
Ejner Grønhøj
22
Anette Madsen
27
Anny Olsesen
28
Lise Poulsen
29
Bent Wiborg

Uge 39-40
Helle Lund Pedersen
Anita Kjær
Birgitte Blak Sørensen
Christina Bottke
Claus Hilding Thomsen
Kirsten Tholstrup Jensen
Lars Elkjær
Lars Riis Jensen
Steen N. Christensen
Uge 41-42
Veteraner
Uge 43-44
Helle Kragelund
Allan Lund
Anne Pedersen
Dorthe Enevoldsen
Gustav Holm
Michael Kahr Jørgensen
Penny Steffensen
Philippa Steen
Torben Andersen

Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag

Rengøring af
klubhuset

Uge 45-46
Veteraner
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