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Start sæson 2014
Sæsonstart

Foto:Yvonne

Foto: Ove Hansen
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Hilsen fra formanden
Formandens side
Sæson 2014
Velkommen til sæson 2014 i Silkeborg
Roklub, ca 90 var mødt op til standerhejsning og båddåb af hele 4 både, tak for den
flotte opbakning.
Mogens Jessen døbte 2X til kaproningsbrug,
den fik navnet Haarup, tusind tak Haarup
Maskinfabrik, der har givet et sponsorat til
klubben. Emil Hjorth Espensen og Frederik
Højer roede i båden.
Næste 2 både, der skulle døbes var 2 Edonbåde. Jørgen Højgaard og Michael Bregendahl døbte de 2 både henholdvis Rylle og
Plask. Casper Pages og Michael Ali roede i
bådene.
Endelig kom turen til den nye 2 årers inrigger, det er 24 år siden, vi sidst har anskaffet
sig en 2 årers inrigger (Sophus). Afstemning blandt de ”ledige” søer gav flest stemmer til Avnsø. Jens Lisberg, der i år kan
fejre 50 års jubilæum i Silkeborg Roklub,
havde det ærefulde hverv at døbe båden.
Frank H. Grønne, Annelise Jensen og Poul
Pallesen fik æren af den første rotur i båden.
Der er lagt et flot program for året i alle
afdelinger. Især er jeg spændt på klubbens deltagelse i RoBattle med det formål
at tiltrække og fastholde flere unge roere.
Vi deltager med en enkelt klasse i ”Danmarks stærkeste klasse” d. 28/5, verdensmesterskole i uge 27 og d. 4/9 afholder vi
Nordea-Fonden Challenge, en alternativ og
fleksibel regatta, hvor der konkurreres på en
4

ny og tilgængelig måde med brug af EDON
båden.
I år er også 1. år i samarbejdet EliteSilkeborg. Målet for 2014 er ansættelse af en
fast træner til 2-3 gange ugentlig træning
af de unge kaproere samt tilgang af 2-3 nye
kaproere.

Korte meddelelser fra bestyrelsen
Der er indkøbt en anden PC til rokort, på
denne ligger også vedtægter og ro-reglement. Der er i øvrigt foretaget småjusteringer i roreglementet, alle styrmænd skal
orientere sig i ændringerne.
Knudsø beholdes denne sæson og afhændes
til efteråret. Gigbåden Bikuben er solgt til
Nyborg Roklub.
Mange tak til jer, der har stået i køkkenet
ved vinterens kurser, kursisterne har rost jer
meget. Det har givet et pænt overskud, der
kan bruges til nye aktiviteter i klubben.
Husk p-tilladelse påført tlf.nr, når I parkerer
ved roklubben.

Efter roturen
Efterlad altid opholdstue, bådhal og båden
ryddelig og rengjort. Mit ønske er, at alle
i 2014 bruger 5 minutter mere efter hver
rotur end i 2013, det er overkommeligt for
alle, men antal ture taget i betragtning, vil
det gøre en synlig forskel. Vær med til at
udbrede gode arbejdsvaner efter hver rotur,
på forhånd tak.

Hilsen fra formanden

Der er indkøbt små fendere til hver båd
på vogn, de bliver fastgjort til båden, efter
roturen skal de ligge mellem båd og vogn.
Husk det! Hvis båden rammer metallet på
bådvognen kan det giver skader på båden.
En rettesnor, hvis I kan køre båden gennem
bådhallen uden larm og raslen, ligger den
korrekt på vognen.

De 3 arbejdsgrupper er:

Jubilæum

Der er allerede en arbejdsgruppe for
Herbsttreffen.

Bestyrelsen har besluttet, at der skal
nedsættes yderligere 3 arbejdsgrupper til
jubilæet. Meld jer til en af de 3 grupper på
opslag i klubben eller ved hendvendelse
til mig via telefon eller mail. Herefter
indkalder jeg til 1. møde.

•

Jubilæumsskrift

•

Aktiviteter/reception om dagen
d. 4/6

•

Fest om aftenen d. 4/6

Jeg ønsker alle en god sommer Lene Søby,
formand

Foto: Ove Hansen
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Ny ungdomschef
Nyt gammelt bestyrelsesmedlem

J

eg er sprit-ny
Ungdomschef!
For nogle er jeg
gammel og for
andre er jeg ny derfor får jeg lyst
til at præsentere
mig kort her i
Spunsen.
I 1992 skiftede jeg fra Viborg Roklub
til Silkeborg Roklub. Jeg var kaproer
og netop hjemvendt fra OL i Barcelona
sammen med bl.a. Lars Kristensen fra
Silkeborg. Årsagen var, at jeg var kommet ind på Silkeborg Seminarium.
VUPS! flyttede jeg til Silkeborg og jeg er
aldrig kommet videre.
Jeg var kaproer i Silkeborg fra ´92 - ´98,
hvor jeg ikke gad mere! Det havde været
10 fantastiske år som kaproer, men jeg
var mæt mæt mæt.
Jeg var også taknemmelig, fordi Silkeborg Roklub i 7 år gladeligt betalte
de mange tusinde kroner, det koster
at have en roer på landsholdet. Der er
nemlig ikke meget "pay back" fra en
kaproer til sin klub bortset fra en smule

R

omtale i avisen efter eventuelle gode
resultater.
Siden 1992 er det også blevet til et par
sæsoner som kaproningschef imens
Henning Heiselbæk var formand, men
fra 1999 har jeg ikke været meget i
klubben. Tiden er i stedet blevet brugt
på at blive gift, gravid, få to børn og
arbejde på Silkeborg Efterskole. I dag
er mine drenge 10 og 13 år. De gider
desværre ikke ro, selvom de har været
medlem i SR siden de var få uger gamle.
Som Ungdomschef håber jeg at kunne
hjælpe med at få endnu mere struktur på afdelingen. Jeg vil meget gerne
trække i rette tråde, så endnu flere aktiviteter kan sættes igang og endnu flere
unge gerne skulle få lyst til at ro. Jeg er
glad for at se, der allerede er god energi
i afdelingen, så der er MASSER at bygge
på - og jeg synes helt ærlig allerede vi er
godt igang.
Jeg glæder mig meget til det kommende
arbejde.
Mvh. Lene Pedersen

ygter
Allerede i den først uge efter sæsonstart stod de blå porte pivåbne dels
en søndag morgen og dels en onsdag morgen.
Det er en alvorlig sag og ikke sjovt for de personer der møder op for at
træne.
Det er pinedød nødvendigt at vi tager ansvar og låse efter os.
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Start sæson 2014
Sæsonstart og båddåb

Foto: Ove Hansen
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Seniorer
Nyhedhilsen fra Seniorafdelingen

S

tanderen er hejst og vi fik døbt 4
både i dejligt solskinsvejr den 29/3
2014.
Lidt info fra seniorudvalget:
Vedrørende rovagter i den nye sæson så
er 17 uger ud af 31 besat med en rovagt.
Der er stadig huller - så hvis du ikke har
meldt dig, så gå ind på vores DOODLE
og skriv dig på. Vi har slettet uge 33 på
grund af Regatta.
Der hænger et opslag på tavlen i Roklubben så alle kan se hvem der har
rovagten.
Om onsdagen er der Afterroing med
hygge i form af kaffe/the og kage eller
andet. Rovagten er vært. Der har været
lavvande i kaffekassen, så i år prøver vi
at man kan give en 50 kr. til kaffe kassen
når sæsonen starter og så er man fri for
at tage en 5 kr. med hver onsdag.
Efter sommerferien opkræver vi på ny
en 50 kr. – alt efter kassebeholdningen
Arrangementer:
• Instruktion af nye roere: 3.-4. maj og
14.- 15. juni
• Kæntringsøvelse og svømmeprøve
ved De små fisk den 18. juni
• Grillaften den 21.maj efter roning (vi
har fået ny gasgrill for overskuddet fra
banko)
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O

plev Silkeborg den 30. maj:

Kl. 10-11 Klargøring i klubben
Kl. 11-13 Aktiviteter på havnen/klub		
ben
Kl. 13-15 Optog/parade gennem byen
Kl. 15-16 Oprydning i klubben
Vi håber at rigtig mange fra alle afdelinger i klubben vil deltage og melde sig til
at hjælpe eller være med i Paraden. Der
kommer program og opslag i klubben
hvor medlemmer kan melde sig. Oplev
Silkeborg udvalget (Louise, Elisabeth,
Inge Fridorf og Annelise fra Seniorafdelingen samt Casper fra Ungdom) – det
er en god måde at ”sælge” vores klub på.
Her lidt mere om hvad ”Oplev Silkeborg” er:
Oplev Silkeborg 2014 afvikles fredag d.
30. maj kl. 10:00 – 15:00.
Arrangementet og netværket bag er gratis at deltage i, det eneste det kræver er
at du opfylder følgende punker:
- Er virksomhedsdrivende eller forening
i Silkeborg
- At du vil være med til at promovere
Silkeborgs oplevelser til alle de besøgende
- At du er interesseret i at arbejde med
oplevelser som et værktøj – glem priskrig, rabatter og tilbud, i Oplev Silke
borg fokuserer vi 100 % på oplevelser,
og de uanede muligheder

Seniorer

- At du er interesseret i at finde ud af
hvad DIN kerneoplevelse er, og udvikle
den i samarbejde med de mange andre
virksomheder i netværket
- At du ikke er bange for at få udvidet
dit netværk med nye samarbejdspartnere, som du måske ikke engang vidste
at du kunne bruge
På selve Oplev Silkeborg-dagen bidrager I med den oplevelse, stor eller lille,
smag eller duft, visuelt eller lysmæssigt
som I ønsker, og vi hjælper jer gerne
med at finde ud hvordan og hvorledes.
Sidste år var Silkeborg rigtig godt besøgt på denne dag, og i år har vi endnu
større fokus på markedsføringen –
derfor regner vi med at området endnu
en gang bliver super mulighed for at
markedsføre netop din oplevelse – kvit
og frit.

F

aste ture hen over sæsonen:
• Madpakketur den 1. onsdag i
hver måned kl. 17.30 ellers starter
roaftener kl. 18.00 både mandag og
onsdag.
• Fast langtur til en naboklub højst en
time fra Silkeborg, hvor vi låner
både i Naboklubben.
Katrine er tovholder og slår turene
op på rokort
• Evt. fast tur til Ry den 3. onsdag i
måneden

R

egler for langture mandag/onsdag:

 Ture som overlapper ro-aftener og
anvender klubbens både skal slås op
på rokort 7 dage før, HUSK om mandagen skal det ligeledes planlægges med
Ungdomsafdelingen.
 Et arrangement, inden for dagligt
ro-farvand, som overlapper en normal
ro-aften må max. starte 2 timer før. Det
giver folk en mulighed for at planlægge
at tage fri.
 Ønsker man at tage på dagsture en
onsdag må der kun anvendes 2 af følgene både: Julsø, Sofus, Thorsø og "Den
nye båd". Derudover skal enten Grundfos eller GH være tilgængelig til normal
ro-aften.
 Hvis man bruger både på en normal
ro-aften (mandag - torsdag) skal bådene være tilbage min 30 minutter før
ro-aftenen starter, ovennævnte undtaget
 Såfremt man ønsker at planlægge en
tur hvor det ikke er muligt at overholde
ovennævnte punkter kontakt da Seniorudvalget:
runevborrits@gmail.com
RIGTIG GOD ROSÆSON! HILSEN
SENIORUDVALGET
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Handicapafdelingen
Hilsen fra handicapafdelingen

H

andicapafdelingen april 2014.
Irene Sørensen er nu officielt formand for afdelingen.
5-års jubilæet blev i februar fejret med
gule ærter og pandekager.
I årets 3 første måneder har vi takket
være § 18-midler haft tilknyttet fysioterapeut Lone, der har udfærdiget
individuelle træningsprogrammer og
vejledt os alle, samt givet os ideer til
små, nyttige træningsredskaber. Vi har
været meget glade for Lones hjælp. Hun
har givet os alle ekstra motivation.

I løbet af vinteren er der også trænet
flittigt i romaskinerne- nogle har roet
300 km.
Svømmeprøverne er ved at være aflagt,
og vi regner med 4 nye medlemmer på
vandet i foråret, og håber, at resten af
klubben vil tage godt i mod dem.
Af hyggeplaner har vi bestemt at prøve
den nye gasgrill på altanen, og sommerudflugten regner vi med skal gå til De
små Fisk
Mange forårshilsner
Irene og hele kollektivet.

Sæsonstart og jomfrutur på vandet

Foto: Ove Hansen
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Ildregatta 2014
Om Ildregattafesten i Silkeborg Roklub

D

et nærmer sig igen, Ildfestregatta.
Vi får traditionen tro brug for alle
hænder både før, under og efter regattaen.
Vi starter som sædvanligt opstillingen
allerede weekenden inden og forventer at
der vil være opgaver helt frem til regatta
start.
Vi skal bruge hjælp til opstilling inden
regatta start.
Under regattaen skal der bruges folk til
madlavning, pølser skal grilles, sandwich
skal laves, barpersonale samt nogen til
div. småting.
Efter regattaen skal det hele pilles ned og

fjernes igen, så vi er klar til roning mandagen efter.
Der vil inden længe blive hængt lister op
i klubben, så man tidligt kan skrive sig på
hvornår man gerne vil hjælpe til og med
hvad.
Det hele afsluttes med en stor medhjælperfest senere på året.
Overskuddet fra Ildfestregattaen bliver
brugt til bådindkøb, jo flere penge der
bliver tjent jo bedre. Hold jer ikke tilbage
når det gælder om at hjælpe til!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen og regattaudvalget.
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Vinterroning
Gale vinterroere

V

i er nogle stykker i roklubben,
som er blevet bidt af en gal vinter-roer, og vi kunne ønske at mange
flere ville give sig selv den glæde det
er, at ro i vinterhalvåret. Vinteren
har været præget af masser af roning
i ergometer, men lige så meget af
skønne ro-ture på søerne.
Vi har igennem vinteren været heldige med vejret, temperaturen har,
langt det meste at tiden, ligget lige

Foto: Sonja
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over fryse-punktet, og det har givet
os mange muligheder for at kunne
nyde roen på vandet og de lune solstråler. Vi glæder os til en dejlig lang
og aktiv sæson, og vil byde sæson
2014 velkommen med et par billeder
fra vinteren på vandet.
Mange ro hilsner fra
Bodil, Birthe, Malle, Annelise, Ryan,
Heidi B, Katrine, Vigdis og Sonja

Vinterroning
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RoMotion

Mundgodt som afslutningen på vintersæsonen i motionsrummet.

Foto Ulla

JYSK støtter
handicapidrætten i
dit lokalområde
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RoMotion

Mandagstur til Andevig (gåsevig?) Broer der trænger til en kærlig hånd.

Foto Ulla

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

Se mere på danskebank.dk/fordele
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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 (4061 7359) vedr. reservation af lokalerne.
Kontakt depotbestyreren Elna Riishede (5124 8524) vedr. bestilling af varer - senest 12
dage før arrangementet. Optælling af depotet sker et døgn før og et døgn efter reserveret
dato. Afregning sker til depotbestyreren ved sidste optælling.

EL-teknik
Alt el-arbejde udføres - ring og få et tilbud på tlf. 2936 2021
Rune Schjødt • Højvangen 5 • 8600 SilkeborgFont:
• Tlf. 2936 2021
Mail: kontor@rus-elteknik.dk • www.rus-elteknik.dk
Cambria

og
Myriad
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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

Funder el-service
El-installation, service på hvidevarer,
tele- og data anlæg, antenne og paraboler
Drejegårdsvej 2 · 8600 Silkeborg
Tlf. 8685 1200 · Fax 8685 1818
www.funder-el.dk
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Riverboat

Jazz
Festival

NORDEURO
PAS STØRST
E
KLASSISKE
JA ZZFESTIVA
L M ED

FRI ENTRÈ
til 140

Silkeborg

koncerter

25.- 29. juni 2014

Riverboat sejladser

Arrangeret af ’Riverboat Music’

Eksklusiv torsdag i Havneteltet
Torsdag 26.juni kl. 19.00 - 23.30

Traditionelle 2-timers jazzsejladser med levende musik
ombord

Et nyt tiltag med mulighed for reservering af bordplads.
For virksomheder, personaleforeninger og private.

Fredag 27. juni kl. 18.00 og 21.00
Lørdag 28. juni kl. 11.00 og 18.00

De spiller:
Silvan Zingg, boogie-woogie piano (Schweiz)
Paul Harrison Band med Amy Roberts (DK/UK)
Brassflavour (DK) med Matt Perrine (USA)

Billetpris inkl. levende jazz musik kr. 300,- (Hjejlen 320,-)
inkl. Gebyr.
Billetsalget til kirkekoncert og sejladser starter 2. maj kl.
10.00.

Pris pr. Person 299,Prisen dækker:
Entre, reserveret siddeplads i VIP område, madanretning
3 øl eller vinkuponer og en festlig aften
Entre kun mod forudbestilling på:
info@riverboat.dk eller tlf. 8680 1617 eller på
TurismeSilkeborg (Det Gl. Rådhus)
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Bestyrelse og udvalg
		

Fælles mail til bestyrelsen:

bestyrelsen@silkeborg-roklub.dk

Formand

Webmaster:

Lene Søby
tlf. 86 81 41 31/29 22 19 75
Formand@silkeborg-roklub.dk

Ove Hansen
webmaster@silkeborg-roklub.dk

Daglige rochef:
Næstformand

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

Henrik Villumsen
tlf. 2345 9798
naestformand@silkeborg-roklub.dk

Klubtøj:

Kasserer
Jens Bertel Lorenzen
tlf. 22 56 27 75
kasserer@silkeborg-roklub.dk

Kaproningschef
Mogens Jessen
tlf. 22 97 71 78
muggi78@gmail.com

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

Ungdomschef
Lene Pedersen
tlf. 23 35 46 15
lene_pe@hotmail.com

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

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

Informationschef/pressechef:
Sonja Linnet
25 69 48 38
nyheder@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

RoMotion:
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
m.o. = med overnatning Der kan ske ændringer og nyt kan komme til, tjek også pslagstaverne!

Maj 2014
torsdag 1.
tor/søn. 1. - 4.
mandag 5.
tirsdag 6.
		
fredag 9.		
lørdag 16.
onsdag 21.
		
mandag 26.
tir/ons 27.-28,
		
ons/fre. 28.-30.
fredag 30.
		
fredag 30.

Juli 2014
Bestyrelsesmøde
Instruktion
Lyngby Dame Roklub m.o.

RoMotion:
madpakketur Slåensøen
Privat fest
Privat arrangement
Senior: Grillaften efter
roning
Aalborg Kajakklub m.o.
RoMotion:
Skanderborgtur/retur
Aabenrå Roklub m.o.
Åbent Vand/Oplev
Silkeborg
Danske Studenter Roklub mo

Juni 2014
tirsdag 3.
		
tirsdag 3.
torsdag 5.
lør/man. 7.-9.
søndag 8.
tor/søn. 12. - 15.
man/tor. 16.-19.
onsdag 18.
		
fredag 20.
lørdag 21.
tirsdag 24.
		
fre/søn. 27.-29.
lørdag 28.

RoMotion: Madpakketur
til Sporvognen
Vejle Roklub m.o.
Bestyrelsesmøde
Holbæk Roklub m.o.
Københavns Roklub m.o?
Instruktion
Københavns Roklub m.o.
Kæntringsøvelse/svømning ved De Små Fisk
Skanderborg Roklub m.o.
Privat fest
RoMotion: Tangetur til
Ingelise & Svend Åge
Aalborg Dame Roklub m.o.

tirsdag 1.
		
tirsdag 22.

RoMotion: Madpakketur
Slåensø
Deadline Spunsen

August 2014
lørdag 2.		
Privat arrangement
tirsdag 5.
RoMotion: Madpakketur
		
Ørnsø
torsdag 7.
Bestyrelsesmøde
lør/søn/søn. 13. - 16. Ildfestregatta
tirsdag 19.
RoMotion: Randerstur

September 2014
tirsdag 2.
		
lørdag 6.		
torsdag 11.
lørdag 13.
fredag 19.
lørdag 20.
lør/søn. 20.-21.

RoMotion: Madpakketur
Slåensø
Kaninfest
Bestyrelsesmøde
Tour de Gudenå
Skanderborg Roklub m.o.
Aarhus Roklub m.o.
Senior: Skanderborgtur

Oktober 2014
fre/søn. 3.-5.
tirsdag 7.
torsdag 9.
lør/søn. 18.-19.
onsdag 22.
		
fredag 24.
lørdag 25.
lørdag 25.

Faaborg Roklub. m.o.
RoMotion: Grill kl. 19.
bestyrelsesmøde
Odder Roklub
Senior: Sidste roaften
mad og evaluering
RoMotion: Ålegilde
Standerstrygning kl. 14
Standerstrygningsfest

URO Riverboatfest/grill

Foto: Sonja (redaktøren må tilstå at have beskåret dette smukke fotografi)
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