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Roere i bugten ved Tolo i uge 21
Silkeborg Roklub • Åhavevej 1B • tlf. 8682 0883 • info@silkeborg-roklub.dk
www.silkeborg-roklub.dk
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Berlin
Silkeborg Roklub’s Berliner-Abenteuer 4. - 8. maj ’16

Rejseleder for 15 voksne og ansvarlige mennesker - hvor svært kan det være, når man
til dagligt arbejder og rejser med teenagere?
Alt var timet og tilrettelagt. Hver person fik
udleveret et hæfte med telefonliste, rejseplan, dansk-tysk ro-parlør, adressen på roklubben i Tegel og anden nyttig information
samt rødvin og skinkehorn til at forsøde
togturen med. Intet kunne gå galt.
Nogle timer senere på Hamborg Haubtbahnhoof: Erfaring nr. 1: At få 15 voksne
og ansvarlige mennesker fire etager op
på en banegård fuld af fristelser, kræver
sine rejseledere. Erfaring nr. 2: ”Bitte nich
einsteigen” betyder at man IKKE må gå ind i
toget. Således mistede vi de første tre voksne
og ansvarlige mennesker. Efter en del panik
både i toget og på perronen, blev vi dog alle
genforenet i det rigtige tog og turen kunne

fortsætte til Berlin Haubtbahnhoof. Her blev
erfaring nr. 3 gjort: ”Zurüch bleiben!!” betyder at man skal træde tilbage, ellers risikerer
både rejseleder og kuffert at blive klemt i
døren i S-bahn og fire voksne og ansvarlige
mennesker risikerer at stå tilbage på perronen og se resten af flokken accelerere væk
fra banegården.
Således en del erfaringer rigere blev vi, i
Tegel Roklub, forenet med yderligere 6 roere
fra Nyborg. Vi fik anvist værelser, oplyst
madhold, gennemgået kringlede søkort
og næste dags bådhold blev sat. Stor ros til
Lene Søby og Claus Lerche fra henholdsvis
Silkeborg og Nyborg Roklub for deres nøje
planlægning!!
Første ro-dag var Vater’s Tag og ALLE tyskere var på vandet i diverse flydende FAR3

Berlin

tøjer. Dette var en udfordring, men også en
oplevelse. Dog gik der en del tid før vi kunne
blande os med de lokale på Tegel See, da
bådene i Tegel Roklub ikke havde været på
vandet længe, så det var lidt af et puslespil
at matche bådhold, både og årer. Men alle
roere kom på vandet og fik gode oplevelser
den første dag. Nogle fandt billige øl og
andre en havefest med live musik, mens
andre igen fik en masse kilometer i benene.
Tyskernes imødekommenhed og gæstfrihed
samt den smukke natur var umulig at undgå.
Således var linjen lagt og de første erfaringer
gjort til de næste dages roture. Ydermere var
det tyske forår flere skidt foran det danske
og alt var således grønt og blomstrede i
de smukkeste farver langs bredden. Solen
skinnede fra en skyfri himmel og de danske
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vinter-blege ben fik deres første farve i 2016.
Aftensmaden blev indtaget i fællesskab på
en italiensk restaurant tæt på roklubben og
herefter var der mulighed for at udforske
Tegel’s natteliv.
Dagen efter gik det meget let med at få
bådene i vandet. Nogle få valgte at tage på
vandet før morgenmaden, for herefter at
tage til Berlin og opleve byens mange seværdigheder. Andre valgte at ro en lang tur med
helt samme kurs (det er dog ikke muligt at
ro helt ind til centrum af Berlin). Lørdag og
søndag bød på samme procedure med korte
og lange morgen- og heldagsture. Da vi alle
roede ture med varierende længder, fulgtes
vi ikke alle ad hver dag og vi har derfor valgt
at undlade detaljer om de enkelte roture.
Pointen er at (stort set) alle med mod på

Berlin

oplevelser i fremmed ro-vand kan deltage
i ture til Tegel, da det er mulighed for at ro
helt korte ture, men også ture på op til 60
km pr. dag.
Søndag var hjemrejse-dag og inden rengøring af klubben var der igen mulighed for en
tidlig morgen-tur i den smukke natur.
For god ordens skyld skal det nævnes at
hjemrejsen gik helt efter planen og ingen
voksne og ansvarlige mennesker blev glemt
eller kom med det forkerte tog. Dog var
DBS skyld i at vi blev forsinket fra Fredericia
og ikke nåede vores tog i Skanderborg, så
trætte, men fyldt med gode minder, ankom
vi til Silkeborg station med taxa sent søndag
aften. En taxa som senere blev refunderet af
DSB.
Praktisk info om Tegel: Der er masser af

muligheder for at opleve Tegel by og Berlin
Centrum fra roklubben. Selve bydelen Tegel
har alt hvad hjertet kan begære. Shoppingcenter, små hyggelige gader med bagerier
og restauranter fra hele verden. Lige bag
ved roklubben starter en strand promenade,
hvor rutebåde lægger til og man kan gå en
god lang tur langs søbredden og opleve Alte
Marie - et 800 år gammelt egetræ eller man
kan spise frokost i en anden roklub som
huser en offentlig restaurant med en smuk
udsigt i første række.
Vil man gerne til Berlin, kan man snildt nå
det med U-bahn. Det er dog også muligt
at tage en rutebåd helt ind til centrum og
tilbage igen 4 timer senere, her skal man
dog være hurtig hvis man skal nå at hoppe
i land.
. . . fortsættes side 6
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3. September 2016
Selve Tegel See har masser af små vige, et
hav af broer og små øer. Med sine godt 90
vandsportsklubber er der megen aktivitet
på søerne. Der er et rigt fugleliv og generelt
en meget smuk natur i området. Kort sagt
noget meget smukt ro-vand som minder
lidt om vores egne Silkeborgsøer mht.

temperament.
KÆMPE TAK til Lene og Claus for at have
arrangeret denne tur og til Birger Rind for
at have formidlet kontakten til denne dejlige
roklub i Tegel.
Inge og Bodil

OPLEV SILKEBORGSØERNE I SEPTEMBER
Denne invitation er sendt til alle landets roklubber og til DFfR.
Tilmeldingsfristen er 7. august og vi har allerede
modtaget 41 (den 22/7) tilmeldinger til arrangementet,
der afholdes 3. september.
Som det fremgår af invitationen, er det et nyt tiltag - herligt, hvis der i 2017
og fremover kan annonceres 'Silkeborg Roklub gentager succesen'
12 personer fra Skanderborg Roklub overnatter fredag til lørdag - drikker
morgenkaffe og spiser rundstykker sammen med os. Efter klokken 10
roer de mod Randers (hermed givet Kajakroerne på
Tour De Gudenåen et pænt forspring)
Vi får brug for hjælpere og satser på I møder talstærkt op.
Glæder os til at se jer den 3. september.
På seniorudvalgets vegne
H. N. S.
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Stander Damernes Roklub
Der kom et brev

Midt i maj lå der et brev i
roklubbens postkasse uden
afsender. Efterhånden er
det sjældent, der kommer
breve, bortset fra lidt
regninger i ny og næ, men
antallet er dalende, ikke at
vi ikke får regninger, men jo
i elektronisk form.
Jeg var spændt på, hvad
der kunne være i den
lille kuvert i A6-format.
Jeg mærkede på den og
prøvede at gætte, uanset
antallet af gæt ville jeg
aldrig have kunnet gætte

indholdet. I kan se indholdet
på billedet.
Som I sikkert kan forstå,
blev jeg både overrasket
og glad, da jeg åbnede
kuverten. Glad, da det
er den fineste stander,
Silkeborg Roklub nu har fra
dameroklubbens tid.
Det hele kommer i ramme
og bliver hængt op i
klubben.
Lene
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Tolo, Grækenland
En kanin på langtur

Stranden foran Hotel Romvi, med øen Romvi i baggrunden
I uge 21 var en flok garvede roere fra
Silkeborg Roklub i Tolo på Peloponnes, og
der var minsandten også blevet plads på
holdet til en kanin med kun 3 ugers erfaring
og godt 100 km. på rokortet.
Det blev en fantastisk uge for os alle.
Tolo ligger smukt ved Det Ægæiske
Hav, og hotellets restaurant lå ved og
tildels på stranden. Så der var masser af
græsk stemning, og Antonis og hans stab
forkælede os. Hver aften var der dækket op
til fælles spisning, og vi fik prøvet en lang
række græske specialiteter. Det var tydeligt,
at Antonis lagde vægt på at give os en fin
uge, og vi kvitterede ved at tage godt fra af
både mad og drikke.
Men først og fremmest var det en stor
oplevelse at ro på det smukke hav. Solen
skinnede næsten uafbrudt, vandet var helt
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klart, og en lys bund sørgede for, at det var
azurblåt. Om morgenen var det spejlblankt,
så det var som at ro i et stort blåt badekar,
men omkring middag vågnede havet og viste
sin magt. Først kom der bløde dønninger,
men senere blev det til krappe bølger, som
det især for en kanin var noget at en opgave
at ro i. En af dagene gik det så galt, at
bådene måtte efterlades og senere bæres på
land for at blive roet hjem næste dag.
Jens Jørgen havde gjort et stort forarbejde,
så vi fra første dag kunne komme ud at ro.
Vi havde 4 toere til 13 roere, så der var fine
muligheder for at komme på vandet. Vi fik
hurtigt den rutine at spise morgenmad kl.
7.30, så vi kunne være på vandet lidt over kl.
8. De fire både fulgtes ad, og det var en fast
aftale, at når vi var på længere ture, skulle vi
følges ad alle fire eller i det mindste to og to.
Det lykkedes fint at overholde den aftale.

Tolo, Grækenland

På vej ind i bugten til den lille by Vivari
Hver aften efter spisningen trak vi lod om
besætningen af de 4 både, og hvis ikke én
meldte sig til at sidde over, trak vi lod om,
hvem der måtte blive hjemme. For mig var
lodtrækningen en fin mulighed for at ro
sammen med nye folk hver dag og aflure

deres færdigheder. Det var meget lærerigt,
så efter denne tur er jeg helt klar til at blive
frigivet til mange nye oplevelser på vandet.
Dorrit

Vi venter på forfriskningerne i Vavari
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Tolo, Grækenland
Seniorerne i Tolo uge 22

Antonio og hans far med uge 22 holdet. Foto Jørn

Foto Lene
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Seniorer og URO
Tolo i uge 22 og U-ro

Margrethe og Jens Jørgen, som påtog sig arbejdet med at arrangere turen i de to uger.

U-roerne blev sluppet løs mandag afden 7. juni 2016 (Foto fra Facebook)
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Blinke på tøsetur
Pigejubilæumsfødselsdagssommertur

Mandag den 13. juni var vi piger for femte
gang på Ålekroen. De fleste kom roende,
resten kom bilende.
Det var rigtigt hyggeligt, selv om vi måtte
sidde indenfor.
Blinke blev 80 år, ”en stærk gammel dame”
– tænk hvad sådan en gammel båd kunne
fortælle (hvis den kunne tale).
Linnea havde haft fødselsdag, så der blev
holdt en vinpause.
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Tillykke med fødselsdagen.
Irene og Else, som jo hver især har haft 60
års jubilæum, blev fejret med blomster.
Vi mødtes så i roklubben, hvor vi fik lagkager med flødeskum og kaffe, som Irene og
Else havde lavet.
Alt i alt atter en dejlig rokomsammen.
Grethe L.

Handicapafdelingen
Handicap på sommertur m.m.

Velkommen til vores nye medlem, Ellen.
Også velkommen til Margrethe fra seniorafdelingen, som vil hjælpe os frivillige ved
behov. Dejligt. Margrethe har oven i købet
en faglig baggrund, som afdelingen kan
drage nytte af.
Turen til august er på plads.

Linnea har fotograferet Irene
Afdelingens formand, Irene blev fejret, fordi
hun har været medlem af roklubben i 60
år. Godt klaret! Irene er stadig meget aktiv
både som formand, roer og medlem af den
øvrige roklub
Sidst i maj havde afdelingen en sommertur
med Ternen. Vejret var ikke med os, men
humøret var højt. Henrik og Bjarne havde
smurt lækre sandwiches, som vi spiste
ombord efterfulgt af kaffe og citronmåne.
Vi fik set rhododendron haven fyldt med
blomstrende buske. Båden lagde til ved
roklubben på vej tilbage- en fin tur trods
regnvejret.

Vi har sponsoreret en parasol til balkonen
- siden da har der ikke været solskin, men
den kan også bruges som paraply.
Der var
engang, vi
fik foræret
hjemmelavet
marmelade det var tider.
Mange
hilsner
Handicapafdelingen

De fire små
fotografier er
knipset af
Henrik
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Fødselsdag og fotografi
TÆNK!
Denne unge mand,
Bjørn Funderskov, bliver 70 år
den 7. juli.
Tiden går, men du er den samme
venlige, hjælpsomme, omsorgsfulde, glade overskuds-fyr
som altid.
Bente meldte sig ind i roklubben –
fangede en Bjørn og meldte sig ud
igen – for ca. 50 år siden.
Hjertelig tillykke fra roklubben!
Grethe L.

Billedet på forsiden er et udsnit af dette fotografi. Fotografen er Lars Bomholt
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Malere og Standerstrygning
Malearbejde af bl.a. Linnea fra Senior +

Ulla og Linnea hjalp hinanden med at male vores trappe. Her fotograferer Ulla Linnea.

STANDERSTRYGNING
Lørdag 29. oktober Kl. 14.00 - 17:

Kl. 14.00 Vi mødes på bådpladsen,
hvor stamderen stryges
Herefter samles vi i klubhuset til kaffe og
hyggesnak. Vi hører om årets roning og
resultater, der uddeles nåle og
pokaler og formodentlig noget om vinterens program.
Fotografiet er fra standerstrygningen i 2012
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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.

Roere i Berlin. Foto Inge
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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: bestyrelsen@silkeborg-roklub.dk
Formand

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

Kasserer

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

Sportschef

Jørgen Højgaard
tlf. 28 80 61 66
Sportschef@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

Bestyrelsesmedlem

Webmaster:

Lene Søby
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

Materialeudvalget, formand:

Hardy Linneberg tlf. 51912380
linneberg@fiberpost.dk

Husforvalter:

Bjørn Funderskov tlf. 86 82 69 23/60 60 58 74
funderskov@adslhome.dk

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

Seniorudvalget, formand m/k:

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

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

Senior Tirsdagsroerne:

Bestyrelsesmedlem

Irene Sørensen
Birthe Nyholm

Jesper Bay Nielsen
tlf. 27 51 96 33

jebayni@silkeborg-roklub.dk

Jens Jørgen Nielsen
jjn-nielsen@live.dk

tlf.: 53 83 68 88

Handicapudvalget:		

tlf. 86 82 78 12/53 63 84 12
birthe.nyh@gmail.com

Roklubbens fond:

Frederik L. Hansen tlf. 86 84 53 69/40 49 00 66
flh2@mail.tele.dk

Silkeborg Roklub • Åhavevej 1B • tlf. 8682 0883 • info@silkeborg-roklub.dk
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Samlet Aktivitetskalender
August 2016
man.-ons. 1.-3.
tirsdag 2.
onsdag 3.
tirsdag 9.
torsdag 4.

Grenå Roklub
Madpakketur 16:30-21:30
Madpakketur kl. 17:30
Randerstur 6:00 - 22:00
Bestyrelsesmøde

September 2016
fre.-lør. 2.-3.
lørdag 3.		
tirsdag 6.
onsdag 7.
fre.-søn. 9.-11.
tir.-ons. 13.-14.
tor.-fre. 15.-16.
fredag 23.
lør.-søn- 24.-25.

Skanderborg Roklub
Roevent Silkeborgsøerne
Madpakketur 16:30-21:30
Madpakketur kl. 17:30
Bogense & Odense Roklub
Nivå Roklub
Rungsted Roklub
Privat arrangement
Odense Roklub

Oktober 2016

lør.-søn. 1.-2.
tirsdag 4.
		
onsdag 5.
mandag 10.
torsdag 13.
onsdag 26.
fredag 28.
lørdag 29.

Aalborg Roklub
kl. 16:30-21:20 Roning
og grill, Senior+
Madpakketur
Deadline SPUNSEN
Bestyrelsesmøde
Senior: Sidste roaften
Ålegilde, Senior tirsdag
Standerstrygning kl.14-17

November 2016
torsdag 3.

Medlemsmøde 19 - 21

Man kan se kalenderen på hjemmesiden
www.silkeborg-roklub.dk

Roere i Berlin. Foto Inge
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