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Der var arrangeret kæntringsøvelser den 17. 
juni 2015. På hjemmesiden (medlemmer) 
har jeg fundet nogle fotografier fra årets 
kæntringsøvelser. Jeg har plukket af disse 
billeder - og tilladt mig at beskære dem, 
nogle af dem endda kraftigt. Disse fotogra-
fier har jeg indsat her i bladet på forskellige 
sider. 
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Til alle

Formandens side
Når I læser dette er standeren nok 
strøget, flidspokaler er uddelt, en ny 4 
årers inrigger er døbt og vintersæsonen 
går i gang.

Vintersæsonen indledes med 
medlemsmøde, læs dagsorden 
andetsteds i bladet. Jeg vil opfordre alle 
til at møde op og deltage i debatten, 
og på den måde være med til at præge 
fremtiden for vores klub. Det er også 
i den kommende tid, hver især skal 
vurdere, hvornår man vil lægge sin 
indsats i forhold til klargøringen af 
bådene. 

Mange fortsætter med at ro. Her 
gælder vores roreglement + tillæg 
for roning mellem standerstrygning 
og standerhejsning (vinter-roning). 
Begge dele kan ses i klubben og på 
hjemmesiden. Der er lavet få rettelser 
til tillæget. Man skal fortsat godkendes 
som vinterstyrmand, men når man 
først er godkendt, bevares rettigheden 
ligesom de øvrige styrmandsrettigheder. 
Rettigheden opnås efter gennemgang 
af reglementet. Roning på Remstrup 
Å er nu tilladt indtil kl. 21.00, vær her 
opmærksom på § 11 i roreglementet:  

”Alle både skal fra solnedgang til 
solopgang kunne vise et klart hvidt lys 
i tilfælde af passage af andre både, jvf. 
Søvejsreglerne.”  
Forhold jer også til risikoen for drivis 
§ 9: ”Ved enhver forekomst af drivende 
isflager i åen må roning ikke finde sted.” 

Hen over vinteren går vi over til 
ét samlet system til hjemmeside, 
medlemsstyring, regnskab, booking, 
opkrævning, rokort mm. Vi forventer at 
være klar 1/1 2016.  
Formålet er at lette de administrative 
opgaver i klubben. Vi ved, at det 
kommer til at give vanskeligeheder 
for nogen i overgangsfasen, for at lette 
overgangen holder vi informations-
møder. Datoer for disse møder er ikke 
fastlagt, I kan derfor hjælpe de af jeres 
rokammerater, der ikke får nyhedsbrev, 
ved at give dem besked om møderne.

Alt i alt byder vinterhalvåret på masser 
af aktiviteter til lands og til vands, hold 
øje med nyhedsbreve, opslagstavlen og 
rokort. 

God vinter til alle - Lene Søby, formand



4

Langtur til Norge i uge 30, 2015

Langtur

Af Rune V. Borrits.

Vi mødtes lørdag morgen forfærdelig tidligt 
og kørte mod Hirtshals hvor vi skulle med 
færgen. Vi sejlede til Langesund og herfra 
gik turen mod Lærdalssøyri, hvor vi ankom 
sent og krøb til køjs.

På turen var vi 15 personer, mens der kun 
var 12 rosæder, så vi havde et landhold be-
stående af 3 personer. Landholdet stod for at 
transportere bilen til næste overnatningssted 
samt lave aftensmad.
Anne, Louise og jeg havde æren af denne 
tjans første dag. Efter vi havde sendt de an-
dre afsted kørte vi selv til Flåm. Turen sendte 
os gennem verdens længste tunnel, en ople-

velse jeg var den eneste der satte pris på.
I Flåm lejede vi nogle cykler og tog dem 
med os da vi tog Flåmjernbanen til Myrdal, 
herefter cyklede vi de 21 km ned af bjer-
get tilbage til Flåm, en fantastisk tur med 
skiftende landskaber over en nedstigning på 
over 800 højdemeter.
Turen gik herefter til Gudvangen hvor vi tog 
imod nogle trætte roere der, da de ankom, 
havde tilbagelagt 60 km fra de startede om 
morgnen.

Mandag var den første dag på vandet for 
mig. Vi rorede ud af Nærøyfjorden som er 
på Unescos verdensnaturarv, en meget smuk 
tur, med flere vandfald. Midt på dagens rute 

Mandag. Så er der lagt til og klar til at frokosten kan nydes 
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Langtur

lagde vi til ved en lille strand som de andre 
havde benyttet dagen forinden. Her nød vi 
vores frokost og ikke mindste naturen i det 
gode vejr.
Videre gik det mod Sogndal og Kjørnes 
Camping hvor vi ankom efter noget let 
regn og en smule blæst. Vi passede ligeledes 
det dybeste sted på turen, der var omkring 
950m!
I Kjørnes ændrede vi lidt på vores planer. 
Det blev besluttet at tilbringe tre overnatnin-
ger her pga. af vejrudsigten. En beslutning 
som alle bifaldt.
Dagen havde budt på 52 km

Om tirsdagen regnede det meget fra dagens 
start så vi besluttede at udsætte vores roning.
Idet vi blot skulle ro i Sogndalfjorden var 
dette muligt.

Morgenmaden blev forlængte og der blev 
hygget under halvtaget på campingpladsen. 
Nogle gik en tur mens andre tog i Intersport 
i Sogndal. Midt på eftermiddagen tog de før-
ste ud at ro. Den ene båd tog en mindre
tur således at landholdet ligeledes kunne få 
en kort tur. Det endte med at jeg fik roret 29 
km denne dag.

Dagen efter gik turen fra Sogndal til Kau-
panger, en tur på 40 km. Her ville bådene 
ligge natten over mens vi blev hentet af 
landholdet og kørt tilbage til Kjørnes Cam-
ping.
Turen bød og nydeligt vejr på trods af at 
vores båd tog lidt vand ind undervejs. Efter 
møje og besvær fandt vi endelig en bro vi 
alle kunne ligge til hvor der kunne spises w

Onsdag.Vigdis og Bente ror mens styrmanden nyder udsigten til Fresvik i baggrunden
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Langtur

frokost. Der var endda så civiliseret at der 
var et herretoilet (bag klipperne) og et da-
metoilet (rundt om hjørnet og oppe i noget 
gras/bevoksning). Udsigten fra klipperne 
var ligeledes fantastisk.

Onsdag.Frokosten bliver nydt, nu da der 
endelig var fundet et sted at ligge til

Det sidste stykke af turen bød på nogle bøl-
ger og lidt vind samt afkørsel af rullesæde 
og mindre skade på et andet, dog kunne det 
fikses da vi kom i land.

Torsdag roede vi mod Gaupne. Dag vi kom 
til Urnes lagde vi til ved et bådværft. Det 
viste sig at være venner af Ryan, et sted som 
der havde været snak om at besøge. Vi blev 
taget godt imod fik lov til at lade bådene 
ligge mens vi besøgte Urnes stavkirke.

Da vi kom tilbage blev vi vist rundt på 
værftet og herefter havde vores værter 
anrettet med hotdogs og norske kanelsnegle. 
Kanelsneglene faldt især i god jord hos os 
alle, de var simpelthen lige hvad roere havde 
brug for.
Herefter gik turen videre mod Gaupne i høj 
sol og blikstille vand. Da vi ankom og lagde 
bådene til, fik vi dog pludselig stærk vind og 
vi måtte ændre vores tillægning før vi kunne 
få bådene op af vandet. Dagene endte med 
at vi havde tilbagelagt 39 km.

Om fredagen havde jeg endnu engang 
landdag. Denne gang med Anne, Louise 
og Bjørn idet vi skulle på brævandring. 
Idet vejrudsigten lovede torden omkring 
middag, ventede de andre med at tage ud 
at ro til herefter. Vi tog derimod bussen fra 
Gaupne til Breheimsenteret ved Nigardsbre-
en. Her skulle vi på brævandring i omkring 
4 timer. En rigtig god oplevelse på trods af 
at vi fik skadet Bjørn i processen, så det var 
heldigt at det var anden sidste dag.

Den sidste rodag var oprundet og det slut-
tede med et brag. Vi roede først fra Gaupne 
til Solvorn i høj sol og blikstille vand. Det 

Fredag. Bådene sikres efter tillægning i Solvorn
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bedste vejr vi havde haft på turen hvis man
så bort fra torsdag eftermiddag. I Solvorn 
gik vi i land og fik vafler med syltetøj og 
rømme, faktisk fik nogle af os to. Her blev 
bådholdene ændret og vi roede videre mod 
syd. Inden vi kom ud af Lustrafjorden lagde 
vi bådene sammen og spiste frokost på 
vandet.
Relativ kort efter frokosten begyndte jagten 
på et sted at kunne gå i land og tisse. Jagten 
endte omtrent 8 skift, 2 timers roning, ca. 15
km og noget kaproning senere da vi endelig 
fandt en bro. Man kan roligt sige at det var 
ved at blive kritisk til sidst.
I jagten på en landgangsmulighed var 
eftermiddags ”kaffen” blevet sprunget over 
så efter vores tissepause fandt vi snacks frem 
og holdt en tiltrængt pause sammen med en
anden båd i samme ærinde.
Godt 2 km fra Lærdalsøyri hvor vores tur 
sluttede.

Søndag oprandt og det var tid til at komme 
hjem igen. Vi var igen oppe alt for tidligt og 
turen gik en time senere mod Langesund.

Pga. vejret var vores færge lidt forsinket.
Vi havde valgt at bestillet buffet hvilket 
sikrede et rigtig godt måltid samt sidde-
pladser på den første halvdel af sejladsen. 
Herefter fandt jeg et airseat og forsøgte at få 
noget søvn. Vi havde lidt bølgegang og ifølge 
kaptainen var bølgerne godt 3,5m så jeg blev 
vugget blidt i søvn.  
Vi ankom lettere forsinket til Hirtshals og 
endelig omkring kl. 22 kunne jeg sætte 
foden indenfor hoveddøren.  
Slutningen på en fantastisk uge med fint 
vejr, godt selskab og bedre oplevelser end 
jeg havde forventet, samt et helt fantastisk 
landskab at ro i.

Fredag. Pau-
se i Solvorn, 
vafler med 
syltetøj og 
rømme ny-
des af hele 
banden

Langtur
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Sommer

Handicapafdelingen
Afdelingen har haft en sommer med træ-
ning, sjov og nye oplevelser.

I starten af august havde vi en 3-dages tur til 
Søsportens Hus i Hou ( ferieboliger tilknyt-
tet Egmont Højskolen). Vi var 20 af sted.
Opholdet havde det hele. Vi havde dejligt 
vejr og boede i fine hytter med et fælles 
hus lige ved vandet, så vi kunne følge med 
i livet til søs og langs stranden. Bjarne og 
Henrik fra afdelingen grillede og lavede 
aftensmad til os, og de andre måltider og 
oprydning fandt vi sammen ud af. Der blev 
trænet i Højskolens træningslokale, badet, 
gået ( kørt) til havnen, sunget, snakket, lagt 
ansigtsmaske og holdt taler.
Da turen var en succes, håber vi på en tur 
igen og næste gang til "Dronningens Fe-
rieby" ved Grenå.

Lilly har også i år inviteret os til kaffe og 
hjemmebagte boller i sit sommerhus i 
Virklund. Det blev en hyggelig eftermiddag. 
Stor tak til Lilly.
Vi slutter sommersæsonen af med grillhygge 
på terrassen efter træning.

Tak til alle for hyggeligt samvær.
Hilsen Handicapafdelingen

Turen til 
Hou

Der trænes

Glade 
roere
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Medlemsmøde 
d. 5. november kl. 19.00 – 21.00 
Dagsorden

      1.   Information om nyt IT system
      2.   Aktivering af flere frivillige/visioner
      3.   Andre finansieringsmuligheder
      4.   Søsportens Hus
      5.   Vesteudvalg
      6.   Diverse + afslutning

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dette kan også ses og læses på hjemmesiden.

Klubliv

Tirsdag 1. december 2015 klokken 18:30
i Klubhuset.

Der serveres æbleskiver, gløgg, 
risalamande med kirsbærsovs samt kaffe eller the.
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Die Dänemarksfahrer

Herbsttreffen

Herbsttreffen 2015 i Silkeborg september/
oktober

I anledning af Silkeborg Roklubs 125 års ju-
bilæum ville vi gerne have deres årlige efter-
årsstævne til at foregå i Silkeborg for femte 
gang. Sidste gang var for 10 år siden. 

Foreningen er en sammenslutning af danske 
og tyske roere, der nyder at ro i de respektive 
lande. Foreningen har 188 medlemmer, for-
delt på 150 tyske og 30 danske. Foreningen 
blev stiftet i 1929.  
I Silkeborg Roklub er Elna og Kristian 
Kongsholm samt Anne Elisabeth og Birger 
Rind medlemmer.

Sådan et arrangement skal planlægges i god 
til. Først skulle vi spørge foreningen om de 
var med på ideen, så vi skrev til dem den 
1.7.2012: 

Liebe Ruderkameraden im Vorstand der 
Dänemarkfahrer. 

Gestern hatten wir Riverboat Jazz Festival in 
Silkeborg und Gemütlichkeit beim Grillen 
in Silkeborg Ruderclub.  Silkeborg Roklub 
feiert in Jahr 2015 sein 125 Jahr Jubiläum 
mit viele Aktivitäten und es wurde gefragt 
ob nicht Die Dänemarkfahrer in dieses Jahr 
ein Herbsttreffen in Silkeborg durchführen 
können? Unsere ältere Mitglieder wurde 
sofort begeistert und haben sich als Helfer 
gemeldet. 

Unsere Vorstand wurde gefragt und in Na-
men unser neuer Vorsitzender Lene Søby 
möchten wir gerne der Vorstand in Die 

Dänemarkfahrer beantragen, dass Silkeborg 
Roklub in 2015 der Veranstalter des Herbst-
treffens sein wird.

Den 22.10.2012 fik vi officielt at vide, at stæ-
vnet var blevet bevilget, og forberedelserne 
kunne sættes i gang. Træffet består af 2 dele. 
Først en langtur fra søndag til fredag, og 
derefter et weekendstævne. 

Men vigtigst af alt, der skulle bestilles over-
natning til de forhåbentlig mange roere. 
Sidste gang i 2005 kom der 70, men mange 
medlemmer roer ikke mere pga. alder og de 
nye unge tager ikke så meget ud. 

Vi var optimistiske og 22. marts 2013 re-
serverede vi 80 senge på vandrehjemmet. 
Vandrehjemmet bliver hurtigt udsolgt, og vi 
aftalte at sidste frist for tilmelding til stævnet 
var den 1. juli 2015, så vi kunne melde det 
nøjagtige tal til vandrehjemmet. Herefter var 
reservationen bindende.

I foråret 2014 gik vi i gang med alt 
det lavpraktiske, bl.a. skulle der laves 
indbydelser på både dansk og tysk samt to 
do lister over hele stævnet.

Efterårsstævnet i 2014 blev afholdt i Berlin 
og Kristian Kongsholm tog derned for at 
lave reklame for vores stævne samt uddele 
vores indbydelser til deltagerne. Resten af 
indbydelserne blev mailet ud til de enkelte 
medlemmer, så nu ventede vi spændt på at 
det skulle blive 1. juli 2015.

Vi lavede en database, så deltagerne blev 
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registreret efterhånden, som de tilmeldte sig 
og ikke mindst fik betalt deltagergebyret, 
da vandrehjemmet skulle betales senest 1. 
august. 

Det endelige deltagerantal på langturen 
var 12, da 3 var blevet syge og til selve 
weekendtræffet var vi 41 betalende.

Det var dejligt med databasen. Så kunne 
vi direkte laver lister med vandrehjems 
værelser, deltagerlister på langturen og 
selve weekenden hvem der skulle ro, 
styrmandslister, bådlister og hvem der skulle 
på landprogrammet.

Langturen i skønt efterårsvejr fra mandag 
til torsdag 
Langturen gik fra Skanderborg til Randers. 
Kristian Kongsholm var turleder og 
havde landtjenesten samt indkøb og hele 
planlægningen. Der blev roet i 3 inriggere. 
1 firer og 2 toere. 2 af bådene blev roet til 
Skanderborg af seniorroerne.

1. etape Skanderborg – Ry gav en del 
udfordringer på grund af tåge fra 
morgenstunden samt højvande, 
både ved Fuldbro samt Kloster 
Mølle, hvor der skulle have været 
frokost . Her måtte man gå til Em-
borg bro. Aftensmaden i Ry var på 
en italiensk restaurant.

2. etape Ry – Silkeborg var også ge-
neret af tåge, så man kom først 
fra Ry kl. 10:30. Overnatning og 
aftensmad var i Silkeborg Roklub. 
Aftensmaden var lavet af Kirsten 

og Anne Elisabeth. En lækker gry-
deret, som blev indtaget sammen 
med nogle senior tirsdagsroere.

3. etape Silkeborg – Tange var der 
planlagt frokost ved Kongensbro. 
En tur ind til Svostrup kro måtte 
aflyses på grund af højvandet. 
Turen over Tange sø var i næsten 
vindstille. Aftensmaden blev hentet 
udefra og spist i Tange roklub: Stegt 
flæsk og persillesovs, og de kunne 
ikke engang spise op.

4. etape Tange – Randers med fro-
kost i Langå Bådelaug. Turen blev 
afsluttet i Randers kl. 16:00 hvor 
bådene blev rengjort og læsset på 
Traileren, som Henry var kommet 
med. Her stødte Birger også til for 
at hente roere tilbage til Silkeborg 
roklub, hvor vi efter et bad, var klar 
til at gå til bords kl.19:00. Kirsten 
og Anne Elisabeth havde lavet Flæ-
skesteg med alt tilbehør samt ris 
Ala Mande. Her deltog også week-
end gæster fra Berlin, der allerede 
var ankommet.

Weekend stævnet 

Her havde der rigtigt været gang i ind-
købene, da man på et af de tidligere møder 
havde besluttet at alle måltider skulle være 
hjemmelavede, så Kirsten og Anne Elisabeth 
fik rigtig gang i gryder og pander sammen 
med de dygtige hjælpere fra senior tirsdags 
roerne. Fredag skulle der laves Buffet om  w

Herbsttreffen
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aftenen til 60 personer, lørdag skulle roerne 
have frokostpakker med ud, samt der 
skulle steges ål og laves glaserede skinker til 
aftensmaden.

Fredag fra kl. 16:00 begyndte deltagerne at 
komme og kl. 19:00 var alle kommet frem. 
Der var deltagere fra Berlin, Schwerin, 
Bremen, Karlsruhe, Flensborg, Elmshorn, 
Bergedorf, Fanø, Haderslev, Kerteminde, 
København samt selvfølgelig Silkeborg.

Efter en kort velkomsttale fra Birger kl. 
19:00 gik man i gang med buffeten og 
herefter var der gang i snakken samt Birgers 
Bar, som blev bestyret af Ole og Henrik 
både fredag og lørdag. Vi fik introduceret 
tyskerne til Gl. Dansk Shot, som de ikke 
kendte, Det var virkelig en succes. Da det 
havde været rejsedag fik vi alle i seng inden 
midnat, så der kunne ryddes op til lørdag.

Lørdag startede hektisk med at få sat både i 
vandet fra kl. 08:00. Der skulle hentes bagels 
fra Lading Mejeri til roernes frokostpakke. 
Der havde været et styrmandsmøde fredag 
aften så styrmændene vidste hvem de 
skulle have med samt hvor frokost samt 
drikkevarer kunne hentes. Kl. 09:00 kom 
roerne så og kunne gå på vandet. Det var op 

til hver enkelt styrmand at beslutte, hvor de 
skulle ro hen og nyde frokosten i det grønne. 
Vejret var jo fantastisk til picnic.

 
Kl. 10:30 kom de roere, som ikke skulle 
på vandet. Der var arrangeret et besøg 
på Papirmuseet og undertegnede var 
guide.  På selve museet blev vi modtaget 
af Bent Nielsen, der havde arbejdet på 
Papirfabrikken i en menneskealder bl.a. 
sammen med Tage Hammer, roklubbens 
tidligere næstformand gennem en årrække. 
Bent Nielsen var en meget levende fortæller, 
som klarede det tyske med bravur. Det 
var meget få udtryk, som jeg var nød til at 
oversætte. Tyskerne/Danskerne så hvordan 
man lavede pengesedler i fordums dage, og 
de var meget begejstrede for rundvisningen, 
som de fandt yders relevant. Efter 
rundvisningen blev de ledt ned til cafeerne 
ved åen, da en del var blevet tørstige af alt 
det støvede papir. 

Kl. 13:00 skulle de være tilbage i roklubben, 
hvor der blev serveret frokost. Da de kom 
ind ad hovedindgangen slog duften af steg 
ål dem i møde, idet Jan og Kirsten var i gang 
med ålestegningen. Efter frokost var de 
turister i Silkeborg by.  w

Herbsttreffen
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Kl. 15:30 begyndte de første både at komme 
tilbage efter en dejlig dag på vandet. Efter 
bådspuling skyndte de fleste sig at komme 
tilbage til vandrehjemmet for at gøre sig 
klar til den store aften med stegte ål ad 
libitum, glaseret skinke samt islagkage til 
dessert. Der var dog en tysk roer, der måtte 
op for at hente tre fadøl til mandskabet. 
Det var noget med en næsten kæntring ved 
styrmandsskift. En styrmand var i hvert fald 
meget våd.

 
Aftenseancen startede præcis kl. 18:30 med 
et medlemsmøde i Die Dänemarkfahrer. 
Her blev der uddelt æresbevisninger 
samt holdt takketaler. Formanden for Die 
Dänemarkfahrer Angelika Springer uddelte 
årsnåle for medlem af Foreningen. Anne 
Elisabeth Rind, Silkeborg Roklub fik nål for 
10 års medlemskab. 

Ole Andersen fra Københavns Roklub fik 
nål for 25 års medlemskab. Klaus Sieg fra 
Bremen holdt en takketale fra deltagerne, 
hvor han roste organisationen af træffet 
samt ikke mindst alle roklubbens hjælpere. 
Herefter oplyste Angelika, at næste års 
Herbsttreffen blev afholdt i Schwerin, der 
ligger mellem Lübeck og Berlin. 

Inden middagen gik i gang kom Angelika 
atter på banen. Hun kunne huske,  at hun 
var med til roklubbens 100 års jubilæum og 
nu også til 125 års jubilæet. Die Dänemark 
Fahrer ville derfor gerne overrække en 
særlig gave til roklubben i anledning af 
jubilæet. Gaven var en statuette lavet af en af 
foreningens medlemmer Ingrid Vollack. 

 
For 2 år siden havde hun overværet et 
foredrag og lysbilledshow omkring ro 
dragter gennem tiderne. Hun var kommet 
i tanker om et billede, hun havde set i 
Silkeborg roklub med nogle roere med 
herlige ro dragter, hvor intet kunne skjules.

På vegne af Silkeborg Roklub modtog 
undertegnede Statuetten, som kan ses i 
roklubben. Den kan så sammenlignes med 
billedet i opholdsstuen på nordsiden.  w

Herbsttreffen
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Receptionen
Efter en skøn middag og meget snak og 
barbesøg derefter sluttede vi aftenen kl. 
01:00, hvor de sidste natteravne blev gelejdet 
til vandrehjemmet.

Næste morgen kl. 09:30 var der 
Frühshoppen, hvor alle kom og sagde farvel 
og på gensyn næste år i Schwerin.

Angelika Springer har efter hjemkost 
tilsendt en e-mail, hvor hun takker for 
weekenden.

” Liebe Anne-Elisabeth, lieber Birger, Liebe 
Elna, lieber Christian, Liebe Kirsten und 
lieber Jan ! 

Gern möchte ich mich noch einmal 
persönlich und auch im Namen der 
Dänemarkfahrer für dieses gelungene 
Herbsttreffen und für die tolle Wochenfahrt 
bedanken. Danke auch an alle Helfer und 
Helferinnen, die Euch tatkräftig zu Seite 
standen. 

Wir sind alle guter Laune und mit vielen 
schönen Erinnerungen nach Hause 
gefahren. 
Ich hoffe, Ihr habt Euch schon ein bisschen 
erholt. 
Also noch einmal herzlichen Dank für alles 
und bis zum nächsten Wiedersehen, 

Eure 
Angelika „

På organisationskomitteens vegne vil jeg 
gerne sige en stor tak til alle, som var med til 
at give en hånd til dette stævne, så det blev 
den succes, som det gjorde.

Det økonomiske resultat af stævnet vil blive 
oplyst til senior tirsdags roernes ålegilde 
sidst i oktober.

Kristian Kongsholm og Elna Riishede 
Kirsten og Jan Andersen 
Anne Elisabeth og Birger Rind

Herbsttreffen
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Ny inrigger

Hardy var i Vejle i uge 42. Her så han vores nye fire åres inrigger, som han fotograferede.
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JYSK støtter 
handicap idrætten i 

dit lokalområde

Kan jeg tale
med banken, når
børnene sover?
Hos os kan du.

Se mere på danskebank.dk/fordele
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Alt el-arbejde udføres - ring og få et tilbud på tlf. 2936 2021

 EL-teknik

Font:
Cambria
og 
Myriad

Rune Schjødt • Højvangen 5 • 8600 Silkeborg  • Tlf. 2936 2021
Mail: kontor@rus-elteknik.dk  • www.rus-elteknik.dk

Kant ine informat ion
Da Roklubben har alkoholbevilling, må nydelse og salg af egne, medbragte drikkevarer 
ikke finde sted under fester eller private arrangementer. 
Vil du låne roklubben så: Kontakt Ove Hansen (40 61 73 59) vedr. reservation af lo-
kalerne. 
Kontakt depotbestyreren Kristian Kongsholm, (tlf. 40 12 65 16 eller på mail kongshol@
post11.tele.dk )  vedr. bestilling af varer - senest 12 dage før arrangementet. 
Optælling af depotet sker dagen før og dagen efter arrangementet. 
Afregning sker til depotbestyreren ved optællingen efter arrangementet. 
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Bilreklame
Personbiler

Varebiler

Lastbiler

Solfilm

Dekoration
Vinduesfolie

Gadeskilte

Plakater

Flag

Firmaskilte
Facader

Pyloner

Intern skiltning

Ekstern skiltning

tryksager
Foldebrochurer

Løsblade

Hæfter

Visitkort

goDt graFisk HÅnDVÆrk

Tel 8681 1499  |  kamark.dk

malermester  STEEN PEDERSEN 
ÅHAVEVEJ 86  8600 SILKEBORG  MOBIL 40 44 61 31 

alt indvendigt malerarbejde   -   forhandling af maling 

10 % medlemsrabat på timelønsarbejde udført i december-januar-februar
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Bestyrelse og udvalg

Formand
Lene Søby
tlf. 30 25 41 31
formand@silkeborg-roklub.dk 

Bestyrelsesmedlem
Peer Borup Nielsen
tlf. 20 27 59 05
pbn@silkeborg-roklub.dk

Kasserer
Ghita Hjortshøj Tollund
tlf. 40 87 50 50
kasserer@silkeborg-roklub.dk

Sportschef  
Jørgen Højgaard
tlf. 28 80 61 66
Sportschef@silkeborg-roklub.dk  

Bestyrelsesmedlem
Rune Vestergaard Borrtis

 tlf. 51 18 19 42
 runevborrits@silkeborg-roklub.dk

 
Ungdomschef

 Lene Pedersen
 tlf. 23 35 46 15 

lene_pe@hotmail.com 

Sekretær
Ove Hansen
tlf. 4061 7359
koordinator@silkeborg-roklub.dk

Webmaster:              
Ove Hansen      
webmaster@silkeborg-roklub.dk

Daglige rochef:    
Annelise Jensen       tlf. 61 69 53 84
annelise.jensen57@live.dk

Klubtøj:
Katrine Vølcker       Tlf. 24 21 99 72
klubtoj@silkeborg-roklub.dk

Langtursrochef:  
Sonja Linnet            25 69 48 38
langtursrochef@silkeborg-roklub.dk

Materialeansvarlig:
Hardy Linneberg    tlf. 51912380
linneberg@fiberpost.dk    

Husforvalter: 
Bjørn Funderskov   tlf. 86 82 69 23
funderskov@adslhome.dk

InstruktionschefMiljøansvarlig:
Louise Friis Hansen tlf. 20 67 55 46
instruktion@silkeborg-roklub.dk 

Senior Tirsdagsroerne:              
Poul Pallesen           tlf. 20 28 34 03
poulpallesen@gmail.com

Handicapudvalget    
Irene Sørensen        tlf. 86 82 78 12 
Birthe Nyholm       birthe.nyh@gmail.com

Roklubbens fond:
Frederik L. Hansen tlf. 86 84 53 69

Silkeborg Roklub • Åhavevej 1B • tlf. 8682 0883 • info@silkeborg-roklub.dk 

            Fælles mail til bestyrelsen:           bestyrelsen@silkeborg-roklub.dk

Jesper 
har 

orlov.
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Samlet Aktivitetskalender

Oktober 2015
tirsdag 27.
Bådvask 10 - 12:30

November 2015
tirsdag 3.  
Styrmandskursus 
kl. 18:30
torsdag 5.  
MEDLEMSMØDE

November 2015
fredag 13.  
Lysbilledeaften, bil-
leder fra 70’erne  
v/Tommy Thomsen
 
torsdag 26. 
Bestyrelsesmøde

December 2015
tirsdag 1   
Banko fra kl. 18:30


