Spunsen
Medlemsblad for Silkeborg Roklub – februar 2018 – 40. årgang

BERETNINGER 2017

Silkeborg Roklubs medlemmer indkaldes hermed til
den ordinære generalforsamling
i klubbens lokaler på Åhavevej 1b
torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1)

Valg af dirigent

2)
Formandens beretning
		Årsberetningerne kan læses i bladet her
3)

Regnskabsaflæggelse

4)

Behandling af indkomne forslag
a)
Vedtægtsændringer

5)

Fastlæggelse af kontingent, orienteringspunkt.

6)

Godkendelse af budget

7)
Valg af bestyrelse - følgende er på valg:
		- Formand
		
- Sekretær
		
- Sportschef
		
- Ungdomschef
		
- Bestyrelsesmedlem (for 1 år)
		- Desuden skal vælges en formand i en række udvalg
8)

Valg af 2 revisorer, 1 revisorsuppleant

9)

Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 8 dage inden; dvs. senest den 14. februar 2018.
På bestyrelsens vegne
Lene Søby, formand
10. januar 2018
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Formandens Beretning 2017
Endnu et år kan føjes til Silkeborg
Roklubs 127 årige historie, og I kan nu
glæde jer til at genoplive 2017 gennem
beretningerne i dette hæfte.
I 2016 opstartede vi et klubudviklingsforløb med hjælp fra DFfR. Opgaven i
2017 var at tage næste step, det blev i
form af 2 noget forskellige fokusområder. Det ene og mest arbejdskrævende
fokus har været på målrettede tilbud til
ungdom og skoler. Jeg synes, vi har sat
rigtig meget i gang og glæder mig til i
de kommende år at se frugten af tiltagene. Se mere i Margrethes beretning.
Det andet fokus har været at se på
opgaverne i klubben. Det førte til en
omfordeling af opgaverne i bestyrelsen, enkelte opgaver er flyttet helt ud
af bestyrelsen. Det betyder forslag til
vedtægtsændringer ved den kommende
generalforsamling, således at 4 nye poster kan etableres og besættes. Posterne
er aktivitetskoordinator, formand for
sponsorudvalget, formand for kaproningsudvalget og frivilligkoordinator. I
samme omgang foreslås 2 poster nedlagt, nemlig formanden for Silkeborg
Roklubs Fond, da fonden er nedlagt og
redaktør af Spunsen, da Spunsen kun

Aarhusbugten

sættes op 1 gang årligt i form af disse
beretninger.
Ildfestregatta blev holdt som interne
arrangementer, hvilket viste sig at være
den helt rigtige model. Det var hyggeligt og krævede en noget mindre
arbejdsindsats, end vi har været vant til.
Dog havde de, der stor for de interne
arrangementer nok at lave - stor ros og
tak til jer.
Sidste etape af Søsportens Hus er nu
indviet, tilbage er blot at få en masse
aktiviteter i gang. Huset er blevet både
flot og funktionelt.
Gennemgang af vores forsikringer har
været en lang føljeton gennem et helt
år, tak til Ulrik og Peer, der har haft opgaven. Nu er vi i mål, oveni de tidligere
forsikringer har vi tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, ansvarsforsikring på robådene og trailerforsikring
(motorbåden).
Ombygning af klubhuset forventes påbegyndt 2018.
Tak til alle for et dejligt 2017. Jeg takker jo
også af som formand, tak for jeres tålmodighed og store støtte i alle 6 år.
Rohilsner Lene Søby, formand
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Beretning 2017 Sportschef Silkeborg
Roklub
2017 var et rigtig godt ro år i Silkeborg
Roklub. Som grafen fra Rokortet viser, så
blev der roet kilometer på samme niveau
som 2016. Og det er endvidere i et regatta
år, hvor vi traditionelt har ligget på et betydeligt lavere niveau. Det viser at den nye
”regatta model” har en betydeligs fordel i
forhold til aktivitets niveauet på vandet.

til træningen mandag og onsdag. Det er en
effektiv og hyggelig måde at holde formen
og kontakten med rokammerater ved lige
her i den mørke og kolde tid.
Vi har stadig udfordringer med at tiltrække
og fastholde nye roere. Der er behov for at
tænke nyt i forhold til hvordan vi gør dette.
Specielt omkring indslusningen i rofællesskabet. Hvis det ikke lykkes er det øvrige

Vinterroning har igen været en stor succes, og nu også med aftenroning i åen. Jeg er meget imponeret.

Der var rigtig mange langture, hvor mange
af vores roere deltog. Det er også meget
positivt. Jeg var selv så heldig, at være med
på en fantastisk tur til Finland..De oplevelser der fås, når der roes i fremmed farvand
er med til at gøre roning til en attraktiv
sportsgren. Oplevelserne og tiden der bruges sammen på disse ture er fantastisk. Vi
lærer hinanden bedre at kende og dermed
er disse ture med til at styrke fællesskabet.
For senior afdelingen oplever jeg en lidt
vigende interesse for indendørs roning.
Rospinng går fint, men vi kunne være flere
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arbejde med tiltrækningen og instruktion
lidt spildt, som jeg ser det. Fremover synes
jeg ikke længere vi skal måle os på, hvor
mange der gennemfører instruktionen,
men på hvor mange der fortsat er i klubben
2 år efter instruktionen. Det er det egentlige
succeskriterie for mig.
vil takke Rune og
Som et nyt tiltag
Mogens for deres
prøvede vi i år et
engagement og
nyt tilbud til senior
indsats. Jeg har hørt
roer med ”Træning
mange rosende
med motorbåd. Jeg
ord om tiltaget. Jeg

havde dog større forventninger til opbakningen, så vi skal have evalueret forløbet i
forhold til hvad vi gør i 2018.
Det bliver dog ikke mig, der bliver ansvarlig
for det i 2018. Jeg har nu været Sportschef
i 4 år og før det Instruktionschef i 7 år. Det
har været spændende, udfordringer og tids-

krævende i forhold til mine øvrige prioriteringer som familie, venner og arbejde. Jeg
stopper nu til næste generalforsamling og
satser på at få tid til blandt andet at ro noget
mere på vandet.
Tak for 2017
Jørgen Højgaard

Langtur: Saksil - Nordminde - Aarhus
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Langtur: Svendborg-Drejø-Skarø-Langeland

Instruktionsudvalgets beretning 2017
I lighed med tidligere år har vi i 2017
haft 2 instruktionsweekender afviklet
h.h.v. 21 – 23 april og 19-21 maj.
I alt 24 nye roere deltog i instruktionsforløbene. 12 af de 24 roere fortsatte
med at ro hen over sommeren, men
som tidligere år, faldt en del fra efter
sommerferien. 9 af de nye roere var
med helt stabilt frem til standerstrygning i oktober. Enkelte har fulgt ergometerroning hen over vinteren og en
enkelt har været med til vinterroning et
par gange. Forhåbentligt har vi fortsat
en del 2017 – roere når vi starter den
nye sæson med standerhejsning for
2018 den 24. marts 2018.
De nye medlemmer er fortrinsvis i
aldersgruppen + 40, + 50 og + 60. Vi
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har derfor igen snakket om hvordan vi
gennemfører instruktionsforløbet, så vi
tager højde for denne aldersfordeling,
og efterfølgende i både seniorafdelingen
og + 60 afdelingen tager imod de nye
roere så de oplever sig velkomne og får
lyst til at forsætte som aktive roere.
Tak til instruktører, erfarne roere og
mentorer som har været med til at tage
imod de nye roere.
Tak til + 60 afdelingen som sørgede for
fin forplejning til instruktionsweekenderne og
Tak til de nye roere fra 2016, som stod
for forplejning til kanindåbs arrangementet. Det var rigtigt fint med et
eftermiddagsarrangement.
Elisabeth

Sponsorudvalgets beretning
Sponsorudvalget har igennem 2017
søgt flere fonde og sponsorater og
der er kommet penge ind, dog ikke i
samme omfang som sidste år. Dette er
dog ikke et udtryk for, at vi ikke kommer i betragtning til hjælp mere, det er
blot et udtryk for, at fonde ikke giver
til de samme foreninger hvert år, men
gerne hvert 2. eller hvert 3. år. Og vi har
desuden måtte være en smule strategiske og ikke søge små beløb ved mulige
fonde, som ville kunne give større beløb
til vores kommende husforbedringer.
Udvalget har gennem 2017 været en
smule udfordret i forhold til afbud
pga. travlhed og for få medlemmer, så
efteråret er også gået med at rekruttere
nye medlemmer, som skal læres op i
arbejdet i sponsorudvalget i 2018.
Udvalget har afholdt 5 møder i 2017.
Ved det første møde fastlagde vi, hvad
fokus for 2017 skulle være:

1. Opgradering af træningsudstyr i motionsrummet, hvor vi har fået penge til
nye ergometermaskiner, motionscykel,
benpesse og løbebånd.
2. Nye både og årer - der søges både
sculler og en 2-glasfiber inriggger. Der
er ansøgninger i udvikling til dette.
3. Husforbedringer, der er imidlertid
ikke søgt penge til dette i 2017, eftersom projektet er stort og vil kræve et
stort grundigt forarbejde før der søges
penge. Derfor vil dette arbejde fortsætte
ind i 2018 og evt. 2019.
Sponsorudvalget fortsætter arbejdet i
2018 med fokus på både og konkretisering af projekter i forhold til husforbedringer. Dette er projekter som vil
gavne hele klubben og ikke kun enkelte
afdelinger. Så det er et spændende og
relevant stykke arbejde, som vil tage
lidt tid.
Mette

Langtur: Svendborg-Drejø-Skarø-Langeland
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Materialeforvaltningens beretning
2017 - 2018
I 2017 er der igen roet rigtig mange km,
også fordi det er blevet populært med vinterroning. Mange roede kilometer betyder
større slid på materiellet og dermed flere
udgifter og mere arbejde med at få bådene
gjort klar til næste sæson.
2017 er forløbet uden de store skader. Der
har dog været et par episoder med knækkede årer og desværre de nye af slagsen. Det
kan ske, og der er nu indkøbt nye.
31. september havde vi ”store badedag” i roklubben, hvor alle inriggere blev rengjort og
inspiceret. Bortset fra GH, som havde fået
trykket en læk agter i bagbords side, var der
ikke de store ting. Det er vigtigt at undgå
udgifter til de store reparationer - pengene
kan bruges bedre andre steder.
At bådene er i forholdsvis god stand, har
jo også noget at gøre med, hvordan de er
blevet behandlet i løbet af året, og det ser
ud til, at roerne for det meste, har været
opmærksomme på bådenes sikkerhed,
for netop håndteringen af bådene betyder
meget.
Ved optagning i roklubben, har jeg set, at
bådene kan komme til at ligge skævt på
vognene. Det har i et enkelt tilfælde trykket
en læk i en båd, så vær opmærksom her.
Man skal også være omhyggelig med at
aftørre skinner og hjul efter en rotur, så
vi undgår en for hurtig nedslidning, da
aluskinner ikke er så slidstærke. Det er
muligt, at vi på sigt skal gå over til et andet
materiale. Det kunne være POM skinner.
POM - eller Polyoxymethylen - er et meget
udbredt teknisk plastmateriale, og det er
hårdt og slidstærkt.
Et skift til dette materiale indebærer des8

værre også, at vi skal have nye undervogne.
Alt i alt en bekostelig affære, men der kan
naturligvis tages hensyn til det, ved anskaffelsen af nye både.
Der har også været for mange knækkede
flagstænger, og det er ikke bare stængerne,
det går ud over. Ofte bliver flagbøsningen
i dækket også revet løs. Husk på, at hvis
styrmanden skal bukke hovedet, så er der
heller ikke plads til flagstangen.
Alt efter hvor mange km bådene har været
på vandet i indeværende sæson, er der lavet
en liste over hvilke både der vedligeholdes i
år og hvilke, som kan vente.
Jeg har lavet en opdeling af arbejdet, så
Senior Romotion hovedsageligt tager alle
træinriggere og Seniorafdelingen tager alle
fiberbåde.
Både som Senior Romotion, Senior, ungdoms- og kaproningsafdelingen skal efterse,
fremgår af en liste fremsendt til de berørte
parter.
Senior Romotion foretager hver mandag, fra
kl. 09:00 til omkring kl. 12:00, reparation af
skadede både.
Hver tirsdag kl. 13.00 – 17.00 er også afsat
til reparation, slibning og lakering af både
m.v.
Senior, ungdoms- og kaproningsafdelingen
hjælper hinanden med vedligeholdelsen.
Seniorafdelingen har selv planlagt, hvem der
tager sig af bådene og hvornår.
I en del outriggere, er der ikke roet ret
mange km, og der vil på mange både ikke
være det store vedligeholdelsesarbejde.
Det gælder bl.a. de fleste både, der ligger i
Søsportens hus, som er i fin stand.
Vores smertens barn ”Velux” er kommet

tilbage, og nu i forbedret udgave.
Vejle bådværft har, som tidligere nævnt,
været uheldig med fremstillingen af den
første båd, hvor vi konstaterede flere
utætheder. Efter en del reparationer, blev
vi enige med bådværftet om, at Silkeborg
roklub ikke kunne være tjent med båden,
og Vejle bådværft indvilligede derfor i at
lave et nyt skrog, og så flytte apteringen fra
den gamle båd til den nye.
Vi har fået båden tilbage og roet i den nogle
måneder. Indtil videre ser det ud til, at operationen er lykkedes. Ovenstående har ikke
kostet roklubben andet, end de transporter,
der har været frem og tilbage til Vejle, og så
naturligvis den tid, vi har måttet undvære at
kunne benytte ”Velux”.
Roklubbens værksted har fået en overhaling
i løbet af sommeren 2017 med nyt arbejdsbord og værktøjstavle, og enkelte maskiner
er også anskaffet.
Der resterer stadig et arbejde med at får

ryddet op i de mange reservedele. En del
er forældet, og kan smides ud, men der
er også eksempler på stumper, som stadig
kan bruges, men som vi ikke anede, vi var i
besiddelse af.
Jeg mangler stadig at få indkøbt en del
værktøj, men forventer at det meste er
anskaffet i løbet af foråret 2018.
Nu håber jeg så, at medlemmerne behandler det nye værksted godt, og rydder op
efter sig, så det også fremover kan se godt
ud, og være et godt sted at arbejde for de
frivillige, som lægger et større arbejde i vedligeholdelsen af bådparken.
Med lidt god vilje, frivillig arbejdskraft og
knofedt, er jeg sikker på at målet også nås i
år - nemlig at vi med god samvittighed kan
holde standerhejsning med alle både klar til
at komme på vandet.
Materialeforvalter
Hardy

Horsens fjord Hjarnø Snaptun
9

Husforvalterens årsberetning 2017:
Der har ikke været de store vedligeholdelses arbejder i år. Udover almindelig
vedligeholdelse af grund og bygning, så
som små reparationer, klipning af hæk,
fjerne nedfaldne blade i tagrender og
fliseareal, holde området fri for ukrudt,
fejning og oprydning i bådehallen osv..

Jens og Hardy har istandsat værkstedet
og lavet nyt inventar.
Jens har lavet nye bukke til bådene.
Montering af ny vandhane i herrernes
badeværelse.
Arbejdsopgaver til 2018:

Arbejdsopgaver der blev lavet i 2017:

Opsætning af lydisolering i motionsrum.

Opsætning af lydisolering i opholdsstue
Bådstativer på sydvæg forlænget med
10 cm. 8 stk.

Afstribning af plads på belægningssten,
til bådvogne, på det lige stykke mod
nord.

Vand i bådehallen – undersøge om
afløbet virker ved at hælde vand i det.
Afløbet er blokeret.

Afstribning af skråparkering.

Der er malet, vægge , dørkarme, og
loftsbjælker , på den lange gang ovenfor
trappen.
Opsat ny loftlem.
Oprydning på loftet og lave hylder til
arkiv (gl. kartoteker, papirer, billeder
m.v. ) Er påbegyndt.
Lys på loftet: Opsætning af flere lysstofrør ved arkiv Er ikke helt færdig.
Terrassen og træslisken er rengjort med
algerens.
Maling af sokkel.
Ophugning af den gamle flydebro.

Ny dør og karm, 90 cm, ind til herrernes omklædningsrum, vi afventer
renoveringen af toiletterne måske kan
det laves samtidig med
Udskiftning af udendørs vandhane
En tak til Tirsdagsbanden, og alle jer
andre der har hjulpet med at male og
vedligeholde klubben.
Ps. ”tirsdagsbanden” er for alle der har
lyst til hjælpe med båd- og husvedligeholdelse .
Vinterhalvåret: tirsdag kl.13 – 16 Sommerhalvåret: tirsdag kl. 14 - 16
På udvalgets vegne
Bjørn Funderskov / Husforvalter

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
frem til standerhejsning.
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Begge fotografier: Tolo uge 38, 2017
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Sekretær – årsberetning 2017

357 rosæder – fordelt på 26 udlejninger

Igen i år har der været stor aktivitet, vi
roede næsten lige så mange kilometer
som sidste år.
Der har igen i år været afholdt
DFfR kurser, generalforsamling,
standerhejsning /-strygning, åbent hus,
instruktion af nye medlemmer, langture
i udlandet og meget mere.

& 421 overnatninger – fordelt på 26
udlejninger.

Ro Center Aarhus har igen i år afholdt
Deres påsketræningslejr hos os.
Bådudlejningen har været lidt mindre i
år, hvorimod overnatningerne er steget
markant med mere end 100 i forhold til
sidste år:

Der har været afholdt 3 private arrangementer i klubbens lokaler.
Jeg vil gerne takke klubbens mange
afdelinger/medlemmer for at tage ansvar for aktiviteterne i 2017 og for den
gæstfrie og hjælpsomme indstilling i
har udvist over for vores gæster – jeg får
kun positive tilkendegivelser fra dem.
Alle ønskes en god ro sæson 2018 
Ove Hansen, sekretær

Vejle Fjord
Årsberetning for ungdomsafdelingen
Der er blevet roet mange kilometer indendørs som udendørs. Der er blevet
svedt, trænet teknik, styrketrænet og lavet
sjov.
Ungdomsrorene har deltaget ved mange
stævner – indendørs som udendørs. De har
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givet den max gas, vundet medaljer i guld,
sølv, bronze og været lige ved. De har været
jublende lykkelige, stolte og lidt skuffede.
De har deltaget ved JM, DM, fynske
Mesterskaber og Sjællandske Mesterskaber
i ergometerroning. De har stillet op ved
International Regatta Bagsværd, Haderslev
Regatta, Sorø Internationale Regatta,

Årgangsmesterskaberne i Holstebro samt
DM i Bagsværd. Magnus har været på en
uges træning på Talentcenter Hadsund
Roklub. Det har været et spændende år for
ungdomsrorene og deres trænere.

til Roklubben for at afprøve roergometer
og træne ro-battle inden de skal stille op
til kamp. Håber på at dette vil bidrage til
at synliggøre vores fantastiske klub og
muligheder for unge nye roere.

Ud over den daglige træning i roklubben
har ungdomsroerne været tilknyttet
Talentkraftcenter i Holstebro. Her har de
deltaget i dagssamlinger ca. en gang om
måneden. Desuden har talentcenteret
og en gruppe forældre fra Holstebro
sammen med forældre fra Silkeborg været
behjælpelige med telte på stævnepladser og
madordning til altid sulte unge roere.

Der har været focus på at gøre
ungdomsafdelingen/Silkeborg Roklub
synlige i den lokale presse, når de er
kommet hjem fra Regattaer og stævner
med mange medaljer. Her har vi fået
hjælp af Dorrit, som har været udnævnt til
”pressechef ”.

Som supplement til ergometertræning har
ungdomsroerne i efterårsperioden deltaget i
Elite-Silkeborgs tilbud 1-2 X ugentlig, hvor
focus hovedsagelig har været styrketræning.
Ved årets standerstrygning blev Morten
Hæk kåret som ”Årets Ildsjæl”. Blandt andet
for hans engagement i den daglige træning
og i særdeleshed for at synliggøre Silkeborg
Roklub i skoleregi og i Silkeborg Kommune.
Morten har troet på samarbejdet mellem
DFfR, Silkeborg Kommunes skoler og
Silkeborg Roklub og dermed fået sat
skole-roning på skoleskemaet. Der er i
skoleregi blevet indkøbt trailer med 12
ergometerromaskiner med forventning
om at øge interessen for Silkeborg Roklub
blandt eleverne i 6.-7. klasse. Silkeborg
Roklub afholder stævne for Danmarks
Stærkeste Klasse i ro-battle, hvilket er med
til at synliggøre Silkeborg Roklub blandt
idrætslærere og Silkeborg kommune.
I forbindelse med ro-battle og Danmarks
Stærkeste Klasse, har vi inviteret
idrætslærere og 6.-7. klasses elever ind

Ligeledes for at skabe opmærksomhed og
dermed nye unge roere til klubben har
vi givet mulighed for at idrætslærere og
elever kan besøge roklubben for at prøve
ergometerromaskiner samt få indsigt i
klublivet. Dette har kun en enkelt klasse
benyttet sig af.
Der er netop indkøbt 2 nye singlescullere
til den kommende sæson, med håbet om
at de kan give optimale betingelser for
ungdomsrorene og give dem mange sjove
og udfordrende timer på vandet.
På den sociale front, har der været plads
til en tur i Viborg Svømmehal. Der har
været fællesspisninger med roere, trænere
og familie. Og som juleafslutning en tur på
Kings Buffet, hvor målet var at tømme alle
fadene!
Til slut er der en stor tak til trænere for
gejst og engagement . Samt en kæmpe tak
til alle forældre for opbakning, transport til
nær og fjern og ikke mindst for mad.
Med venlig hilsen
Margrethe
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Årsberetning 2017 fra Seniorudvalget
/v. Annelise Jensen
2017 har været et rigtig godt ro-år, hvor
vi i Seniorafdelingen har roet mange
kilometer på træningsaftener, mandage
og onsdage samt på rokort- og langture.
Vi har været mange roere til roaftener
og har stået sammen om at hjælpe alle
‘’kaniner’’ i gang på vandet og socialt
i klubben. Det har været super godt at
opleve så stor interesse for ro-aftener,
og vi arbejder på at finde en form til
rovagterne, således at alle kan komme
hurtigt på vandet og fremover mere
aktivt i gang med at bruge vores nye
fantastiske faciliteter - Søsportens
hus ved Langsø. I 2017 indviede vi
Søsportens Hus og vi i Seniorudvalget,
er begyndt at afholde møder, og ser nu
frem til mange roture fra Søsportens
Hus. Vi har fået uddannet mange
nye dygtige kaniner, hvor vi alle

har forpligtiget os til at få dem godt
integreret i klubben. Det er lykkedes
et godt stykke hen af vejen og mange
tak til alle instruktører, som altid har
instruktør-hatten på og er klar til at
hjælpe nye, såvel som gamle roere, samt
tak til alle medlemmer som socialt og
på sportslig vis hjælper nye med at blive
integreret i klubben.
Vi har haft mange gode aktiviteter i
2017. Kæntringsøvelse, svømmeprøver,
grillaften, Regattature, madpakketure
og ikke mindst et nyt påfund,
nemlig Luciatur i december. Vores
nytårsaftenstur var ligeledes godt
besøgt, mange var på vandet og endnu
flere var efterfølgende til kransekage og
bobler i Roklubben.
Rokortet er blevet flittigt brugt, fx
morgen-, aften- og weekendture
af forskellige slags. Specielt i 2017
har der været mange aktiviteter på

Herredage til Almindsø
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tværs af roklubbens Tirsdagsroere og
Seniorafdelingen – det er super godt og
vi ser frem til endnu flere.
Vi har i Seniorafdelingen ”Det Glade
Madhold” som har haft ansvaret
for forplejningen til diverse kurser,
møder med mere. Tak til alle som
har hjulpet til. Det styrker det sociale
på tværs af klubben at stå sammen
som medlemmer om at løse opgaver,
samtidig med at vi tjener penge til
klubkassen.
I 2017 har vi for 2.gang, afholdt ro
arrangementet ”Silkeborgsøerne i september” og igen med stor succes. Vi har
kun fået meget positive evalueringer fra
alle deltagere/roklubber.
I Silkeborg Roklub, har vi sammen vist
stor klubånd og et flot sammenhold,
omkring forberedelser og afvikling af
arrangementet, samtidig med at det
giver en ”skilling” i klubkassen. Vores

klub og rofarvand blev vist frem til
rigtig mange klubber i DK og vi lavede
god reklame for vores by.
Efter Standeren er strøget, har vi indledt en vintersæson med mange aktiviteter. Der er rigtig mange medlemmer
til ergometertræning - både med og
uden musik og svømmetræning om
onsdagen. Sociale arrangementer, ses
på rokort og bådklargøringen er godt
i gang. Vi ser frem til rosæson 2018 ,
hvor vi glæder os til et godt samarbejde
med en ny bestyrelse og de forskellige
udvalg i klubben.
Tak for et godt ro-år 2017 og velkommen 2018
Seniorudvalget/ Hanne, Rune, Sonja,
Adam og Annelise

Herredage til Almindsø
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Rotur i morgendisen

Beretning 2017 for 60 + afdelingen
Igen i 2017 blev der roet rigtig mange
km i afdelingen.
Pokalen for flest roede km gik i år til
Ulrik Jensen. Der var til den sidste dag
skarp kapløb mellem de forreste.
Men til sidst var det altså Ulrik der løb
af med sejren med 2078 km. På 2. pladsen, tæt forfulgt af Dorrit med 2074 og
Bjørn på 3. pladsen med 2059 km. Flot
gået.
Vores sædvanlige tirsdags ro-aften har,
på trods af den våde og kolde sommer,
været godt besøgt, og den efterfølgende
fællesspisning med ta-selvbord har fungeret godt.
Som noget nyt, har vi forsøgt med fast
16

morgenroning hver fredag, også i vinterperioden. Vi starter med morgenkaffe kl 8.30. og ror ud ca. kl. 9.00. Der
har hele året været pæn deltagelse også
af en del personer som normalt ror i
seniorafdelingen. Jeg synes det er meget fint, at vi her har mulighed for at ro
sammen på tværs af afdelingerne.
De sædvanlige heldagsture til Skanderborg og Randers samt til Tange blev
gennemført. Tak til Svend Aage for
nogle dejlige røgede ål.
En planlagt tur til Hjarnø måtte desværre aflyses x 2 på grund af for meget
vind. (vi prøver igen i år).
I Juni var vi nogle, der deltog i ”Venø
rundt”. En fin tur som kan anbefales.

Smuk roaften

I Juli var afdelingen også repræsenteret
på DFfR`s ferielangtur til Findland. En
flot og spændende tur som var meget
vel tilrettelagt af Lene. Selv vejret havde
hun fikset så det var flot hele ugen.
I august havde vi igen en 4 dages tur til
Berlin med deltagelse 10 personer. En
rigtig fin tur med fantastisk godt vejr.
Året igennem har afdelingen haft ansvaret for forplejningen ved flere arrangementer. Stor tak til alle jer, der har
taget slæbet her.
Bådklargøringen er nu i fuld gang. Igen
i år er der en gruppe personer som gør
en kæmpe indsats her, ved at klare alle
træbådene. En meget stor tak til dem.

med nytårskuren, blev næste års plan
gennemgået og vedtaget. Der blev sat
tovholdere på de arrangementer, vi skal
stå for i 2017. På forhånd tak til jer, der
beredvilligt meldte sig her.
Af langture planlægger vi i 2017, udover de sædvanlige ture, en en-dages
tur i foråret til Horsens/ Hjarnø og
en to-dags tur sidst på sommeren til
Slesvig. Og så skal vi jo i uge 21 igen til
Tolo/ Grækenland med deltagelse af 20
personer.
Stor tak til alle i afdelingen for de mange gode og positive oplevelser vi har
haft sammen i 2017.
Jens Jørgen Nielsen

På vores medlemsmøde i forbindelse
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Handicapafdelingens beretning
Afdelingen trives i bedste velgående. Vi
holder medlemstallet på ca 25, selv om
der stadig er nogle på venteliste, men vi
synes ikke der er plads til flere i motionsrummet.
I marts deltog 10 af afdelingens medlemmer i Klubmesterskabet i Ergometerroning. Der blev trænet ihærdigt op
til mesterskabet, og alle roede 2000 m.
Vi havde indkøbt en vandrepokal til
årets hurtigste roer fra vores afdeling.
Åse fik pokalen.
Lene Søby havde søgt DFFR om penge
til afdelingen til indkøb af motionsredskaber. DFFR gav 50.000 kr - meget flot.
Vi frivillige har været på flere ture for at
se på redskaber, der kan imødekomme
afdelingens- og den øvrige roklubs behov. Resultatet blev et nyt løbebånd, ny
kondicykel, brugt benpresse. De sidste
penge forventes at bidrage til køb af en
ny romaskine.
Henrik fra afdelingen havde - med lidt
hjælp fra os andre - arrangeret en tur
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med Hejren i anledning af Riverboat.
Vi havde en festlig formiddag med 76
deltagere, jazz musik leveret af ”Red
Hot Four”, sandwiches og drikkevarer.
10. oktober tog hele afdelingen til
Vesterhavet for § 18- midler. Vi så først
sandskupturerne i Søndervig, tog derefter til Thorsminde, hvor vi fik frokost
og så Strandingsmuseet. Turen sluttede
af med isvafler.Alt foregik i strålende
vejr.
Året sluttede af med julefrokost i
Motorbådsklubben og julehygge og
pakkeleg den sidste dag inden juleferien
i Roklubben.
Nogle af afdelingens medlemmer har på
eget initiativ stillet en skraldebeholder
ud ved Nåege. Vi har lagt mange roture
til Nåege for at tømme skraldeposer. De
samme medlemmer har renset broen
der og ved klubben for alger og andemøg.
Mange nytårshilsner
Handicapafdelingen.
Birthe
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Tolo uge 38. 2017
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