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Til alle
Formandens side
Generalforsamling er 23/2 2017 kl. 19.00,
punkter til dagsorden modtages senest 14
Tak til seniorudvalget, der trak det store læs dage før.
d. 3. september til arrangementet ”SilkeBrug hjemmesiden
borgsøerne i september”, hvor vi havde
Referater fra bestyrelsesmøder og andre
inviteret alle roklubber i hele DK. Også tak møder kan findes på hjemmesidens medtil alle de frivillige, der mødte op på dagen. lemssider, man skal altså være logget ind for
Dagen blev STORT tilløbsstykke. Bådhallen at tilgå disse.
var tømt for inriggere og 3 klubber havde
Hen over vinteren vil hjemmesiden blive
selv både med. 67 roere var i alt på vandet.
gennemgået, således at potentielle kommende medlemmer får lyst til at ro og kan
2 aftener i september har bestyrelsen og
finde svar på de spørgsmål, man som ny
en lille udvalgt skare afholdt et klubudvikmåtte have.
lingsforløb ledet af udviklingskonsulent
Tak for endnu en dejlig sæson, hvor klubrekorden fra 2013 er slået.

Kåre Seidelin fra DFfRs sekretariat. Vi blev
klogere på mange ting, vi blev bekræftet i,
at vi har en velfungerende klub, men også
at der er ting, vi kan gøre bedre. Mød op
til medlemsmødet og hør mere og gør din
indflydelse gældende.
Blandede informationer
Reparation af broen påbegyndes ca. midt
november, hold øje med rokort. Bestyrelsen har besluttet, at der nu kun må benyttes fyrfadslys på brandsikkert underlag i
roklubben.

Fordeling af tider i motionsrum vinteren 16/17 kan ses på hjemmesiden og
opslagstavlen.
Svømning er hver onsdag på højskolen
21.00 – 22.00, sidste svømmeaften før
jul onsdag d. 14. december og vi har
første svømmeaften i det nye år onsdag
d. 4. januar.
Poul Pallesen har skaffet 14 gode stole til
klubben til god pris, tak til Poul.

Kontingentkørsel
Næste kontingentkørsel er 1. januar, der
udsendes opkrævning via mail 12-14 dage
før. Har vi din rigtige mail?
Husk at ændre medlemskab, hvis det er
aktuelt senest 1. december, det sparer meget
administrativt arbejde, hvis det gøres inden
kontingentkørslen.
Ændring kontingentstørrelse i forbindelse
med, at man bliver 25 eller 65 sker automatisk.
Ønskes forsøgsordningen med 5 turskortet i
2017 ( læs mere antetssteds i Spunsen) er det
også 1.december, det skal meddeles.
God arbejdslyst
Ud over sociale arrangenter, roning, svømning, træning i romaskiner så er vinteren
også den tid, hvor vi sammen gør bådene
klar til næste år og laver vedligeholdelse på
huset. Endelig har alle chancen for en weekend med ”Det Glade Madhold”.
God vintersæson – Lene Søby, formand
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Vand
Kæntringsøvelse 2016
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Vand

Fotografierne på
disse to sider
er knipset af
Lars Bomholt
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Turku i Finland
DFfR’s langtur 2017
Silkeborg Roklub langtur uge 29 til Turku i Findland
 æste års DFfR-langtur går til:
N
S kærgården ud for Turku – samme område som
de 2 ugeture i 2010,
hvor 34 ansøgere fik afslag på deltagelse.
Den finske skærgård også kaldet Åbo Skärgård på svensk
eller Turun Saaristo på finsk.
Det giver mulighed for at komme ud at ro
mellem rundt regnet 50.000 øer, klipper og skær!
Til sammenligning har Den canadiske Skærgård 36.563
og Den indonesiske skærgård 17.508.
Det er en utrolig smuk natur.
En tur, hvor man også lærer at navigere :-)
Silkeborg Roklub har fået
en eksklusiv aftale:
Uge 29 – en ugetur
Silkeborg Roklub har fået stillet 3
både til rådighed
med mig som turleder.
Prisen bliver ca 4.000 kr. dertil kommer transport derop.
Der er 6 rodage.
12 deltagere, derfor skal alle påregne 1½ - 2 dage på land.
Hvis I ønsker at deltage, vil det stadig være en DFfR tur,
hvor Silkeborgroere blot har fortrinsret.

Orienteringsmøde, hold øje med rokort.
Hilsen Lene Søby
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Nyt tilbud
5-Turs medlemskab
Medlemskabet giver ret til at klubbens
materiel kan anvendes til 5 ture indenfor det pågældende kalenderår.
Deltagelse som instruktør eller "opfyld"
under instruktions weekenderne samt
ved åbent hus er ikke at betragte som
en "tur".
Ved langture og lignende defineres
1 tur = 1 dag.
Pris: 500,- pr. år

almindeligt medlemskab, såfremt man
ønsker at ro flere ture.
Ture kan ikke overføres til næste kalenderår og der forventes selvdisciplin mht.
antallet af ture.
Såfremt der overskrides forbeholder
Silkeborg Roklub sig retten til at efteropkræve halvt/helårligt medlemskab
afhængigt af tidspunkt for overskridelse.

Medlemskabet giver ikke rettigheder til: Der kan ikke købes flere end et 5-turs
• Ergometer roning
medlemskab pr. kalenderår.
• Svømning i vinterperioden
• Stemmeret ved Generalforsamlingen Hilsen bestyrelsen
Medlemskabet kan kombineres med:
• Ergometermedlemsskab
• Medlemskabet kan opgraderes til

Svømning på Silkeborg Højskole.
Mange benytter sig af at få noget god motion
og samtidig få aflagt svømmeprøven.
Vi svømmer på Silkeborg Højskole hver onsdag kl. 21 -22.
Sidste svømmeaften før jul onsdag 14. december
og vi har første svømmeaften i det nye år
			
onsdag den 4. januar.
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Handicapafdelingen
Sommeroplevelser
Handicapafdelingen har haft en sommer
med mange dejlige oplevelser.
Midt i august havde vi 3 dage - 2 overnatninger i Dronningens Ferieby i Grenå. V
ejret var skønt og humøret højt. Der blev
sunget, solet, badet, spist og snakket.

En dag efter træning i roklubben blev vi
vist rundt i kajakklubben af Lise fra seniorafdelingen. Hun er også medlem af kajakklubben. Hun gav os en fin rundvisning,
og vi sluttede af med kaffe udenfor. Tak til
Lise, der gav os en interessant rundvisning.

Også en tur til Grenå Roklub blev der tid
til. Her fik vi en hjertelig modtagelse af formanden og fik set deres ro-og træningsforhold. Sluttede af med kaffe i deres nyrestaurerede klubhus.

Midt i september blev vi inviteret ud til
Lilly- seniorroer- i hendes sommerhus ved
Thorsø til kaffe, hjemmebagte boller og
kommenskringler. Mums. Vi håber, det bliver en tradition. Samtidig blev Leifs 70-års
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Handicap. med mere
En kanin på langtur
fødselsdag fejret. Efter kaffen tog nogle af os Til slut tak til Olavs kone, Lene og Kirsten
ud for at se den ”genfundne bro” i Gammel- Prip for dejlig marmelade.
strup. Tak til Lilly for en dejlig eftermiddag.
Irenes 80- års fødselsdag blev også fejret i
roklubben.

Hilsen Handicapafdelingen
PS Der er også blevet trænet flittigt i træningslokalet og roet mange små ture på åen
og søerne.

Tøse-banko-hygge

Torsdag 15. december kl. 14:00.
Nærmere information følger
på rokort og opslag

Hilsen Else m.fl.

Medlemsmøde
torsdag
den 3. november
		
Klokken 19 - 21
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Silkeborgsøerne
Silkeborgsøerne i september
Silkeborg roklub tømte Bådhallen lørdag
den 3. september lørdags og lagde hus til et
fantastisk arrangement.
Klubben havde besøg af 10 forskellige
klubber og 80 roere fra hele Danmark, som
roede enten en tur til Ry (34 km) Himmelbjerget (23 km) eller Paradiset (15 km).
Vi viste vores dejlige rofarvand og natur
frem til rigtig mange som havde en fantastisk dag i Silkeborg.
Efter roturen blev der serveret grillpølser og
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drikkevarer i klubben.
Alle deltagere fik goodiebags med på tur
sponsoreret af mange virksomheder i Silkeborg. 1000 tak for det.
Mange frivillige medlemmer i klubben viste
klubånd i høj klasse for at få dette arrangement til at forløbe.
Vi håber at det bliver et tilbagevende arrangement i Silkeborg roklub.
Annelise Jensen

Silkeborgsøerne

Fotografierne på disse og følgende
sider er knipset af Inge Findorf

11

Silkeborgsøerne
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Silkeborgsøerne

Regn,vind og hagl stoppede ikke roerne s smil
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Julsø på tur
Lene og Julsø på Bodensøen

Afslapning efter dagens tur
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Efterårsaften på Julsø. Foto: Jørn Vilstrup

Julsø på Bodensøen . Foto: Lene Søby

2 x Julsø
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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

16

Vejfest
Den store Vejfest
Billeder er fra Den Store
Vejfest, hvor Silkeborg
Roklub hjalp til om fredagen d. 10. på pladsen
lige ved siden af roklubben.
12 af klubbens medlemmer mødte op og havde
en sjov og hyggelig eftermiddag/aften, hvor
der blev tjent penge til
klubben.
Vi håber meget at få lov
til at være med til
Nye Hede Rytmer
d. 26., 27., 28. maj
2017. Sæt derfor
allerede kryds i
kalenderen nu, så
kan du også tjene
penge til klubben
OG opleve Nye
Hede Rytmer i
Indelukket.
Inge Findorf
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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

BESTYRELSEN:
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

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:
Bestyrelsesmedlem

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

Bestyrelsesmedlem

Jesper Bay Nielsen tlf. 27 51 96 33

jebayni@silkeborg-roklub.dk
UDVALG:
Webmaster:

Lene Søby
webmaster@silkeborg-roklub.dk

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

Senior Tirsdagsroerne:
Jens Jørgen Nielsen
jjn-nielsen@live.dk

tlf.: 53 83 68 88

Handicapudvalget:		

Irene Sørensen
Birthe Nyholm

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

Daglige rochef:

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

Silkeborg Roklub • Åhavevej 1B • tlf. 8682 0883 • info@silkeborg-roklub.dk
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Samlet Aktivitetskalender
Oktober 2016

lørdag 29.
Kl. 14-17:
		Standerstrygning
lør.-søn. 29.-30 Skjold- og Solbjerg
		Roklub

November 2016
torsdag 3.
tirsdag 8.
fre.-lør. 25.-26.

Medlemsmøde 19 - 21
Møde ”Søernes brugere”
Tolo Roklub

December 2016
torsdag 1.
lørdag 10.
torsdag 15.
lørdag 31.
		

Bestyrelsesmøde
Julefrokost
Tøsebanko
kl. 11:30 - 12:20
Champagne + kransekage

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

”Silkeborgsøerne i September”

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.
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