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Velkommen
Formandens side

V

elkommen til nye kaniner, også
velkommen til jer, der roet før og nu
vil i gang igen. Nogen af jer har måske
været til åbent hus, hvor man kunne få
en prøvetur, flere meldte sig efterfølgende
til instruktion. Åbent hus med prøveture
er en god model, da man får et hurtigt
indblik i, hvad roning er og om det er
noget for en. Måske er der alligevel noget,
der kommer bag på jer, måske kan I ikke
rigtig komme i gang, måske er turene for
lange, for korte eller noget helt andet, sig
endelig til. I år har alle kaninerne fået en
mentor, tøv endelig ikke med at spørge
jeres mentor om stort som småt.

i år. Når vandet er varmt nok, starter
vi træning op derovre, det er for alle,
begyndere som øvede, der enten har lyst
at lære outriggerroning eller vil dygtiggøre
sig. Hold øje med hjemmesiden, rokort
og nyhedsbrev. Der er ikke computer
derovre, man bruger sin telefon til at
skrive turen ind på rokort.
Der er bevilliget flere penge til Søsportens
hus fra Silkeborg Kommune, hvad det
kommer til at betyde for os er endnu svært
at svare på.

Søsportens hus
Nøglen til klubhuset på Åhavevej passer
også til Søsportens hus, vi håber, at vi i
år får meget gang i outriggerroningen

ro uden styrmand før, altså i sculler
eller GUF (skrottet 2er gig) skal man
henvende sig til en scullerinstruktør og få
vejledning. . . fortsættes side 4
.

Motionsrummet
Handicapafdelingen har stået for at
indkøbe stativer til vægtene, nu er
det muligt at hænge dem efter brug.
Kontingentbetaling
Betaling af 1. rate har været en udfordring. Ungdomsafdelingen står nu for at efterse,
rense og smøre ergometrene. Der er
Inden længe kommer vi til 2. rate, som
nye batterier i bestyrelsesrummet, har
skal være betalt 1. juli, opkrævning
man adgang dertil, skifter man blot
udsendes i god tid forinden. Få allerede
nu styr på at logge ind på hjemmesiden og selv batterier, ellers sæt en seddel på
ergometret.
læg gerne
jeres betalingskort ind, da vi kører
Coastalbåde
automatisk betaling næste gang. Når I har Vi har nu både en dobbeltcoastal og en
lagt jeres betalingskort ind, fungerer det
singlecoastal. For at ro i disse skal der som
faktisk som betalingsservice.
i alle andre både være en styrmand. Der
Jeg minder lige om, at det er samme
kræves altså IKKE scullerret. Bådene er
brugernavn og kode på hjemmesiden
lette at sætte i vandet, men første gang
og på rokort. Alle rettelser skal ske på
man prøver det, bør man alliere sig med
hjemmesiden. Send en mail, hvis det ikke en der har prøvet det før eller se videoen
fungerer, så fixer vi det.
på Facebook. Har man ikke prøvet at
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Velkommen
Følg med på hjemmesiden
Hjemmesiden er nu så færdig, at det er
en hjælp, hvis du melder fejl, mangler,
ting man ikke kan finde ind. Mangler
du svar på noget, kan jeg anbefale
FAQ-siden (Nyttig viden videngFAQ
Hvor bor tingene?
– ofte stillede spørgsmål). Tag også
Det lettest for alle, hvis tingene har en
et kig i ”Det gamle fotoarkiv” (Om
fast plads. På opslagstavlen hænger en
Silkeborg Roklub g Historie g Det
liste over, hvad der er i de forskellige
depotrum og skabe. Vi har sikkert glemt gamle fotoarkiv). Er du logget ind, har
du adgang til medlemssiderne, hvor
noget, det vil være en hjælp, hvis du
eksempelvis referat fra bestyrelsesmøder
sender en mail, når du opdager noget,
og generalforsamlingen ligger.
der ikke har en plads
fortsat fra side 3:

Man skal ro i neoprensko, indendørssko
eller lignende, da gelcoaten bliver ridset
af småsten. Vær dog opmærksom på ved
skovalg, at man kan få våde sko.

eller ikke kan finde det.

I ønskes en god sommer med mange
dejlige roture – Lene Søby, formand

Fotografierne er knipset af Ole på standerhejsningsdagen.
Der er flere fotografier fra dagen på side 14
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Samvær
Fastelavn

Øverst t.v.: Tøndeslagning
Øverst t.h.: Spisning
Nederst t.h.: Jan atter konge

Søndag 7. februar havde vi en hyggelig
eftermiddag; først spiste vi i motorbådsklubben, derefter slog vi katten af
Tønden i klubben.
Vi sluttede med kaffe og dejlige fastelavnsboller, som Irene havde bagt.
Tak for hyggelig samvær med rohilsen
fra Ulla Cordius.
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60 års jubilæum
Irene - roer i 60 år

Kaproning på Silkeborg Langsø.

J

eg har været medlem i roklubben i 60
år og er blevet opfordret til et indlæg i
Spunsen.
Jeg blev indmeldt i Silkeborg Dameroklub
1. maj 1956. På det tidspunkt arbejdede jeg
som sygeplejeelev og havde mødt min kæreste Ib – og da han var ivrig kaproer, måtte
jeg også blive roer. Jeg startede samtidig
med Else Bertelsen.
Vort klubhus lå i Indelukker, hvor nu
kajakklubben ligger. Der var ikke meget
plads, men skønne omgivelser. Vores lille
samlingshus var ca. 20 m2, med bænke
langs væggen og et bord i midten – dårlige
toiletforhold og badet foregik i åen! Men
hvor havde vi mange skønne timer her, højt
humør og godt kammeratskab, men kun for
damer.
Vi måtte ikke ro blandet roning, men når vi
havde ”sliskebal”, kunne herrerne godt finde
vej!
Jeg var leder af ungdomsafdelingen fra
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1958-61, og der blev roet mange km. Der
blev ofte sendt bud efter mig, når de manglede en styrmand i ”gamle dameroere”, som
bestod af meget aktive damer fra byen!
Vi roede så op til åens munding, damerne
fik en munter snak – røg en cerut og så gik
turen tilbage til Indelukket..!
Også jeg blev hurtig tiltrukket af kaproning
– vi roede 4-årers outriggere og kom rundt
til mange stævner i hele landet – med Anna
Skoubo som cox og Svend Aage Nedergaard som chauffør.
I Bagsværd vandt vi bl.a. pokalen og blev
hædret. Her fik vi besøg af en jugoslavisk
ro-professor Zeulj – han ville udtage mig til
en ”superbåd”, som skulle træne i Maribo,
men da jeg var nygift, sagde jeg selvfølgelig
nej tak!
En tur til Stockholm blev det også til, med
et stort nordisk stævne.
Vi havde nogle fantastiske år, og på Silkeborg Langsø afholdt vi efteråres kaproning,

60 års jubilæum
roning og var i forskellige udvalg, bl.a.
var jeg i festudvalg ved klubbens 75,
100 og nu 125 års jubilæum.
Jeg modtog i 1999 klubbens hæderstegn og i 1997 blev min mand æresmedlem, men blev få år efter ramt af
sygdom og jeg måtte drosle min roning
ned, for at være hos ham.
Jeg har været med de to klubbers – nu
med formand nr. 14.
Efter jeg blev alene startede jeg på ny
og for 6 år siden kom jeg som hjælper i
handicap afdelingen. Her er jeg blandt
rovenner – og det har jeg meget glæde
af. Ligeledes prøver jeg at være med på
tirsdags roturene.
Fra venstre: Birgit, Lis, Anna (fast styrmand), Jytte
og Irene. Bagerst roprofessor Seulj.

Tak fil alle for kammeratskab og gode
ture sammen.
Irene

hvor jeg bl.a. havde den store fornøjelse at
ro dame-otter, jeg på plads otte.
1960 roede jeg 1.541 km og modtog en
guldåre.
Mange kilometer blev roet i sculler med
min mand Ib Sørensen.
Jeg lagde kaproningen på hylden og fik tre
børn i hhv. 1961, -63 og -65.
I dameroklubben blev det efterhånden for
småt – vi måtte have kaproningsbåd liggende i et lille bådhus i Nå Ege hos herrerne, det var også lettere herfra at nå Brassø
og træne.
I 1970 flyttede vi så til havnen hos herrerne
og blev godt modtaget!
Vores medgift var bl.a. båden Blinke, som i
år kan fejre 80 års fødselsdag!
Jeg roede de næste mange år motions-

I
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60 års jubilæum
Else - roer i 60 år.

P

å Svend Åge Nedergaards opfordring,
meldte jeg mig i april måned 1956, ind
i Silkeborg-Dameroklub, en beslutning jeg
aldrig nogensinde har fortrudt, roklubben
blev mit halve liv.
Silkeborg-Dameroklubs adresse var Indelukket, hvor Kajak klubben ligger i dag.
Klubben bestod af et sort bådehus med to
store røde porte, et lille lysthus hvor der var
en kogeplade, så vi kunne hygge os med en
kop kaffe. Bag bådhuset i den fjerneste krog,
var der et gammeldags ”Das” og en bruser
med koldt vand. Bådene var alle træbåde
med faste åregange i træ. Jeg blev døbt den
9. juni 1956.

Dengang blev Kong Neptun og Dronning
Oline med hele deres følge, trukket på en
vogn af nogle drabelige krigere, gennem
Østergade, Vestergade, Nygade og Søndergade. Kaninerne gik bag vognen med
deres store papører. Tilbage i klubben blev
vi udsat for diverse pinsler bl.a. i gabestokken hvor vi blev indsmurt i skum (det var
marengs fra Langhoff) bagefter blev vi
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smidt i havnen. Festen om aftenen foregik i
Dameroklubben, hvor bådehallen var ryddet til spisning, og så var der Slidskebal.
Jeg blev en meget ivrig langtursroer. allerede det første år var jeg på ferie langtur
i det Sydfynske øhav, sammen med Bodil
Bjerre, og en garvet styrmand fra Randers
Roklub Esther Tholstup.
I 1957 var jeg på hjælpe-instruktør kursus i
Sønderborg. I 1959 fik jeg langturs styrmands bevis det foregik over en weekend i
Risskov Roklub.
Alle Weekender i sommerhalvåret, var jeg
på ture, mest til sporvognen, men også
Knudhule vandrehjem og til Ry. Pinseturen
gik altid til Hem Odde, hvor der var
træf med bl.a. Ry Roklub. I 1959
var jeg igen på ferielangtur til det
Syd Fynske, da var vi to både afsted,
havde vore egen båd Nitter med,
den blev fragtet frem os tilbage af
Svend Åge Nedergård.
Weekenderne i vinterhalvåret blev
brugt til vedligeholdelse af bådene
og bådhuset. Også til fælles traveture med Herre Roklubben.
I 1961 fik jeg arbejde i Odense. blev
straks meldt ind i Roklubben, hvor jeg også
havde nogle dejlige år.
Jeg traf min mand Kristian, vi blev gift i
1963. December 1965 vendte vi tilbage til
Silkeborg.
1966 Kristian blev medlem af Silkeborg Roklub, jeg blev sekretær i Dame roklubben,
og året efter kasserer.
I 1969 søgte vi om optagelse i Silkeborg Ro-

60 års jubilæum
klub, vores forhold var efterhånden blevet
for primitive. Optagelsen blev godkendt på
begge klubbers generalforsamlinger.
Jeg kom med i sammenlægningsudvalget,
Kristian kom med i byggeudvalget, bl.a.
sammen med Knud Lisberg og Christian
Høeg, en utrolig spændende opgave at
deltage i.
Dame Roklubben var på lejet grund, vi
betalte fire kr. om året til Silkeborg Kommune, men vi solgte bygningerne til Kajak
klubben, jeg husker ikke beløbet, men det,
vores kassebeholdning på godt 18.000 kr.
vores både, (her i blandt Blinke som bliver
80 år i år) Det blev så d Dameroklubbens

medgift.
April 1970 blev så vores fælles klub indviet,
en stor dag. En stor luxus for damerne, bad
med varmt vand.
De først fire år var jeg sekretær i vores fælles
klub, havde et fremragende samarbejde med
formand Holger Christensen, et dejligt menneske, som jeg kom til at sætte stor pris på.
Noget af det jeg mindes, er de store efterårs kaproninger på Silkeborg Langsø. Den
første søndag i september, hvor der kom
roere fra hele landet. Det var et kæmpe
arbejde. Der skulle lægges baner ud på søen,
opbygges tribune til dommere m. m. gøres
plads til alle bådene, vi lånte . . . fortsættes

Vi er ved at pynte til regatta, her med papirlygter. Fra venstre: Inger, Hanne,
Vitta, Kirsten og Else
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60 års jubilæum
nogle fabriksbygninger ved Lille
Søgade. Hele området ved Søen var
spærret af. Der var indledende løb
om formiddagen, og finaler efter
frokost. Om aftenen var der stor
fest, i mange år på Sønderport, det
blev senere flyttet til La Strada. Der
blev festet igennem, da det var årets
sidste kaproning.
Jeg blev ved som instruktør til op i
90.
Det var i årene efter sammen
lægningen, der rigtig kom gang i
tirsdags roerne. Alderen var på det
tidspunkt mellem 30 og 60.der blev
kun roet en aften om ugen. Mange
gode ture og nogle rigtige gode
fester.
Jeg ser med glæde tilbage på alle de
gode ture til Skanderborg, Tange og
Randers, i sol regn og blæst,
nu nyder jeg de lidt kortere ture i

Bådafslibning i Indelukket

vores dejlige sø system, og det gode kammeratskab,
og håber på mange gode år endnu.
Else K. Bertelsen

Irene og Else i roklubben ultimo april 2016
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Historiske fotografier

Irenes foto af kaniner, der går gennem byen - i
anledning af kanindåb. Året er 1959.

Elses foto: Hvilket årstal vides ikke, men tøjet tyder på hen mod 1960. Standerhejsning
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Godt samvær
Handicapafdelingen

A

fdelingens planer fra sidste år er ved at
blive indfriet.
Loc-card er blevet implementeret i afdelingen, og mange bruger det og er fortrolige
med det.
Vi ville bruge nogle penge på billetter til
Nordvest badet, så kommende og nuværende roere fik forbedret deres svømmefærdigheder. Irene har taget interesserede med på
Nordvestbadet hver fredag formiddag.

Afdelingen har fejret sin 7- års fødselsdag,
hvor Keld, der har startet afdelingen, også
var med. Den blev fejret med boller og
lagkager.
Lilly har givet os nogle Højskolebøger, som
skal med på sommerturen,og som alle andre
naturligvis også må låne. Tak til Lilly.
Handicapafdelingen ønsker alle mange gode
rotimer i foråret.

Vi har planlagt en sommertur til Dronningens Ferieby i Grenaa 15/8-17/8 for nogle af
pengene, vi har fået til frivilligt arbejde.

Birthe, som har fotograferet:
Dans er også motion.
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Handicap kan storhygge.
Fotografi: Linnea

Jubilæumsrotur
Blinke fylder 80 år
Tøsetur
Mandag den 13. juni,
den traditionelle tur til Åle Kroen,
hvor vi også vil fejre Blinkes 80 års fødselsdag.
Vi mødes i klubben kl. 9:00 sætter hold, roer en tur.
Kl. 12.00 mødes vi ved Åle Kroen,
nyder en lækker frokost,
(for egen regning)
Den medbragte kaffe nyder vi ved Slåensø.
Irene og Else
har lagkage med.
Turen vil blive slået op på Rokort.
Hilsen Else
Mindeord

Hugo var også aktiv i DFfR, i det han sad i
kredsbestyrelsen 1972-73, var langturs-instruktør 1972 og sad i landslangtursudvalg
1974.
Hugo var udmeldt af Silkeborg Roklub en
Medlem af Silkeborg Roklub Hugo Fisker
årrække, men i forbindelse med klubbens
er død. Hugo blev født 4. januar 1937 og
125 års jubilæum kom han til receptionen
døde 27. februar 2016.
og fik lyst til at deltage i klublivet igen som
Hugo blev indmeldt i 1956 og sad 16 år i
passivt medlem, han mødte fx op til kaninSilkeborg Roklubs bestyrelse på følgende
dåb, standerstrygning og bankospil og nød
poster: Rochef 1961-62, sekretær 196365, kasserer 1966-70, langtursrochef 1971-73 at være tilbage i klubben. Han fik desværre
kun kort tid som genindmeldt.
og endelig var han formand 1974-76.
Hugo var desuden økonomiansvarlig i byg- Æret være Hugo Fiskers minde.
geudvalget 1969-70.
På vegne af Silkeborg Roklub har Lene
Søby, formand skrevet følgende mindeord
om Hugo Fisker
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Standerhejsning
Standeren hejses og dåb af nye både

Lørdag 19. marts var der standerhejsning.
Flaget blev hejst af Irene (foto side 2), rosæsonen blev åbnet af formand Lene og de nye
både blev døbt. Se fotografierne næste side og side 17. Ole har fotograferet

14

Standerhejsning

Orla Nissen fra DSS, A Tetra Pak Company døbte 1x Erasmus
Johanne Errboe fra Nordeafonden døbe 2x, der fik navnet HSS.
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Kan jeg tale
med banken, når
børnene sover?
Hos os kan du.

Se mere på danskebank.dk/fordele

JYSK støtter
handicapidrætten i
dit lokalområde
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K a n t i n e i n f o r m at i o n
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 lokalerne.
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.

Birger Rind døbte C1x og
gav den navnet Isfuglen.
Ole har fotograferet
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goDt graFisk HÅnDVÆrk
Bi lreklame

Dekoration

Firmaskilte

tryksager

Personbiler

Vinduesfolie

Facader

Foldebrochurer

Varebiler

Gadeskilte

Pyloner

Løsblade

Lastbiler

Plakater

Intern skiltning

Hæfter

Solfilm

Flag

Ekstern skiltning

Visitkort

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
		

Fælles mail til bestyrelsen:
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

bestyrelsen@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
Birthe Nyholm

tlf. 86 82 78 12
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
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Samlet Aktivitetskalender
April 2016

fre.-søn.29. - 1/5 Instruktion 2

Maj 2016

tirsdag 3.
Madpakketur kl. 16:30
		til Slåensøen
onsdag 4.
Madpakketur fra 17:30
ons.-tors. 4. - 5. Odense Roklub
torsdag 12.
Bestyrelsesmøde
søndag 15.
Ægir Roklub
lør.-søn. 21.-22. Aalborg Dameroklub
man.-tors.23.-26. Bagsværk Roklub
lør.-søn. 28. - 29. Københavns Roklub
tirsdag 31.
Vejle Roklub

Juni 2016

onsdag 1.

Vejle Roklub

onsdag 1.
fre.-lør. 3. - 5.
tirsdag 7.

Madpakketur
Gefion Roklub

Silkeborg-Skanderborgtur
Madpakketur Sporvognen
onssdag 8.
Skanderborg-Silkeborgtur
ons.-tors. 8. - 9. Vejle Roklub
torsdag 16.
Bestyrelsesmøde
fre.-søn. 24. - 26. Aalborg Dameroklub
tirsdag 7.		

Juli 2016

fre.-lør. 1. - 2.

tirsdag 5.
onsdag 6.
søndag 10.

Skanderborg Roklub
Madpakketur Slåensø
Madpakketur kl. 17:30
Deadline SPUNSEN

Man kan se kalenderen på hjemmesiden!

Velux på påsketur til Møgelø. Ulrik, som har fotograferet, gør opmærksom på roerne roede
så pænt, at alle fire stjerner står helt ens.
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