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Forsiden

for indlevering af materiale til
næste udgave af Spunsen
er 10. juli Juli 2015
Foto og indlæg mærket
Spunsen modtages gerne på
Spunsen@silkeborg-roklub.dk

SPUNSEN

Redaktionen: Yvonne Eiegod
Udkommer:
Pr. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november
Altid deadline den 10. måneden før.
Tryk:
Grafisk Indtryk
Antal:
4 numre årligt
Oplag:
Dette nummer: 230
Udgivet siden 1978
Annoncer: Kontakt redaktionen/bestyrelsen
Materiale til Spunsen
modtages i flg. formater:
Fotos: TIFF, EPS, JPEG
Tekst: Word, InDesign eller i en mail.
Materialet kan enten postes eller mailes.
© Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
Artikler står for forfatterens egen regning, og
meninger deles ikke nødvendigvis af Silkeborg
Roklub’s bestyrelse.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for uopfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i
tekst eller annoncer.

Vinterroere. Modtaget af Annelise

Redaktionen forbeholder sig ret til at
bearbejde og redigere læserindlæg.
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Til alle
Formandens side
Seneste nyt om jubilæet
Til receptionen i klubben fra
14:00 - 16:00 inviteres tidligere
medlemmer, sponsorer,
annoncører, leverandører,
presse,samarbejdspartnere til
lands og vands samt alle andre
med interesse for klubbens virke
til en uformel reception.
Der vil blive serveret kransekage
og bobler, kaffe/te samt minitoast.
Der vil være udstillinger, der på
forskellig vis fortæller klubbens
125 årige historie, blandt andet
kan man se en gammel smalfilm
fra 1955.
Klubbens nuværende medlemmer
er værter og forventes at gå til
hånde med forskellige opgaver.
Annonce i Jubilæumsskriftet
Vi har brug for annoncører, der
vil I støtte os med en annonce i
skriftet? Hjælp os med at skaffe
disse, priserne er:
80 mm X 80 mm: 400 kr.
80 mm X 180 mm: 800 kr.
180 mm X 180 mm:1600 kr.
Helsides: 2400 kr.
Kontakt formand@silkeborgroklub.dk hvis du tegne en
annonce eller vil kontakte et firma
(dette for at undgå at samme
firma ikke bliver overrendt).

Jubilæumsskriftet udgives den 4.
juli 2015
og udleveres ved receptionen,
festen eller ved henvendelse. Der
vil blive trykt ca. 300 eksemplarer.
Søsportens Hus
Fredag d. 10/4 var der rejsegilde,
dejligt at så mange fra roklubben
var mødt op. Det hele forventes
klar til brug omkring 1. juni.
Egne redningsveste
Bestyrelsen godkender kun
de 2 typer oppustelige veste,
som klubben har og de SKAL
godkendes en gang om året på
en fastsat dato. Der laves en
registrering af medlemmernes
egne veste.
Vi godkender følgende 2
vestetyper:
Baltic Lifejackets. Model: Winner
150 ZIP Man til 730 kr.
Secumar: Model Secumar 15 SR:
1.035 kr. pr. stk./Model Canoe
Plus 150: 1.100 kr. pr. stk.
Begge modeller kan købes hos
Eurow.
Husk § 3 i roreglementet er
ændret
Og lyder nu sådan:
”Medlemmer skal hvert år
aflægge 300 m svømmeprøve eller
underskrive en . . . fortsættes næste side
3

Til alle
Formandens side
fortsat fra side 3

at man kan svømme 300 m uden
ophold, inden 1. rotur.
Roning uden redningsvest, samt
langtursroning, er kun tilladt for
medlemmer der derforinden har
aflagt svømmeprøve...”
Nyhedsbreve
Udsendes mandag i ulige

uger. Tekst modtages med tak
senest søndag aften formand@
silkeborg-roklub.dk Får du ikke
nyhedsbreve er det fordi, vi
mangler din mailadresse.
Alle ønskes en rigtig god rosæson.
Med venlig hilsen
Lene Søby

Rejsegilde Søsportens hus på Sølystvej den 10. april 2015

Foto: Lene

Senior-tirsdagsroerne skal være opmærksom på, at madpakketuren
i juli er den anden tirsdag i denne måned.
Nemlig tirsdag 7. juli.
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Til alle
Jubilæumsfest
Silkeborg Roklub 125 år

I anledningen af Silkeborg Roklubs 125 års jubilæum, inviteres klubbens
medlemmer
med ledsager til jubilæumsfest lørdag d. 4. juli 2015 kl. 19.00 på
Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.
Kom og vær med til denne historiske fest og mød dine rovenner
i nye lækre omgivelser.
Buffet:
Årstidens suppe med tilbehør.
Dampet laksefilet a la belle vue med rejer og asparges.
Lufttørret skinke med melonsalsa og friske krydderurter.
Rosastegt US Angus – hertil sauce, kryddersmør og dagens kartoffel.
Orangemarineret svinefilet med rosmarin-hvidløgs sauce.
Salatbar med div. dressing.
Osteplanke med 3 slags ost, druer og radiser.
Brød og smør.
Kaffe/the
Cremet chokoladekage med syltede bær.
Velkomstdrink
Isvand på bordene.
1 gl. hvidvin – husets. 1 gl. rødvin – husets.
(vine kan veksles til sodavand)
Pris: 350 kr. pr. person
Klubben giver 100 kr. i tilskud til
medlemmer, hvorved prisen
for medlemmer bliver 250 kr.
(gælder også passive medlemmer)

Tilkøb: Drikkevarer udover
ovenstående afregnes efter forbrug:
Husets rød- og hvidvine – kr. 305,00
pr. flaske
Blandet vand - kr. 30,00 pr. stk.
Øl – flaske – kr. 45,00 pr. stk.

Tilmelding via opslagstavlen eller rokort senest 1/6 Betaling via
konto eller MobilePay senest 1/6, nærmere information: se rokort,
nyhedsbrev eller opslagstavlen.
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Flag og stander
Brunch og Standerhejsning

T

usind tak for den store opbakning til det nye tiltag i form af brunch ved standerhejsning, næsten 70 var mødt op.
Det var dejlig mad. Tak til jer, der købte ind, lavede mad, dækkede bord, vaskede op,
ryddede op og hvad der ellers var af opgaver.			 Bestyrelsen
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Flag og stander
Nyt splitflag og ny flagstang

T

ak til Danmarkssamfundet for donation af nyt splitflag, tak til saunaklubben for donation og opsætning af ny flagstang. Tak til Malle for syning af ny stander.
Mvh. bestyrelsen
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Giv en jubilæumsgave til Silkeborg Roklub

Pengene går til en 4 årers inrigger.
Alle beløb, der er registreret 1. juni får en tak i jubilæumsskriftet. I Spunsen, der udkommer efter jubilæet, nævnes alle. Man kan frabede sig at
blive nævnt.
Send en mail, når du har indbetalt formand@silkeborg-roklub.dk
Der er 2 måder at give gaven på:

1.

Dansk Forening for Rosport har en gavegiro ordning, hvor privat		
personer kan donere et beløb til en bestemt roklub.

Hvordan donerer jeg en pengegave til en bestemt klub (Silkeborg Roklub)?

Donationen er som udgangspunkt anonym. Ønsker man derimod sit navn
videregivet til modtagerklubben, så skal man efter klubnavnet skrive: ”Oplys navn ok”.
Du skal overføre beløbet du ønsker at doneret til denne gavegiro:
Gavegiro
Reg. nr. 4180 		

Kontonr. 1552198

med tydelig angivelse af navn, adresse, personnummer og den klub, gaven skal sendes til, samt eventuelt teksten ”Oplys navn ok”.
Regler for gavegiro findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk
•

I 2015 er fradraget 15.000 kr.

•

Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet foreningen dit
cpr-nr.

•

Der er ingen bagatelgrænse for fradraget.

Gavegiro udbetales pr. kvartal

2. Hvis man ikke ønsker eller kan bruge fradraget, indbetales beløbet på:
Reg. 1551

Konto 4781 772 564

Det er Silkeborg Roklubs Fond
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Københavnertur
Seniorer på langtur
Vigdi, Bente, Marianne, Katrine, Bjørn,
Ryan, Sonja, Mette P, Anette T og Annelise har været på en dejlig langtur i
København i weekenden 17. -19. April.
Fredag roede vi fra Hellerup roklub til
Skovshoved.

Lørdag roede vi med Kbh roklub i kanalerne - helt fantastisk.
Lørdag eftermiddag kørte vi til Helsingør roklub hvor vi om søndagen roede
til Sverige. Super weekend J J J
Her er foto fra turen + på side 13.

Til venstre: Christianshavns Kanal
Herunder: Hele holdet
Herunder: Helsingør by night

9

Et navn
Tirsdagsroer - Hvorfor nu det?

D

a herre og dameroklubben blev

sammen-lagt i 1970, opstod der
et behov for, at tidligere seniorroere
kunne fortsætte som roere, men i
begrænset omfang, da ALLE stadig var
på arbejdsmarkedet. Det mundede ud
i en oldboys afdeling, som mod nedsat
kontingent kun måtte ro tirsdag efter
kl 17. Ungdomsroerne trænede tirsdag
eftermiddag og skulle så være ”hjemme”
med bådene til kl 17.

tirsdagsroer. En overgang måtte der fra
bestyrelsens side laves en regel om, at man
skulle være fyldt 27 år for at kunne være
tirsdagsroer.

Én gang om året gik madpakketuren til
Himmelbjerget, hvor vi sad på trapperne og
nød, at en god ”sjæl” havde medbragt en hel
braddepandekage. Ellers gik madpakketuren
som nu til Slåensø eller Savværket, som de
”indfødte”stadig kaldte det. Festudvalget
eller andre opfindsomme lavede ofte fælles
underholdning der.
Da oldboysnavnet ikke var dækkende for, at
Det kunne være tovtrækning eller 8
klubben nu var for både mænd og kvinder,
personer skulle ”stå på ski” på to brædder.
blev der en glidende overgang til, at vi blev
Ofte sang vi også et par sange.
kaldt tirsdagsroere.
Og selvfølgelig skulle der bades i Slåensø i
Vi havde egen bestyrelse. Hvis vi havde
august måned.
særlige ønsker, kunne de bringes til
Der blev arrangeret efterårsfest og forårsfest.
hovedafdelingens generalforsamling.
Efterhånden blev forårsfesten afløst af en
Det var den, der suverænt fastsatte
teatertur til Perronteatret eller Det ny teater.
vores kontingent, som var ca. 2/3 af fuld
kontingent.
Om vinteren blev der et behov for at mødes
Da alle var på arbejde om dagen, havde vi
ingen mulighed for at ro om dagen.

Tirsdagsroerne måtte gerne arrangere en
årlig éndagstur til Randers og Skanderborg.
Ud over dette kunne det også tillades at ro
en tur lørdag eller søndag, hvis bådene ikke
var optaget af senior eller ungdomsroere.
Angående kommunale tilskud var der
skiftende regler for, om vi kunne være
medvirkende til at ”hive” tilskud hjem til
klubben.
Det har aldrig været kedeligt at være
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til mere end bådklargøring, så samledes vi til
Gule ærter i februar. I begyndelsen af januar
arrangeredes også en aften med forskelligt
indhold.

Det er af nyere dato, at der optages
medlemmer, som er ude af arbejdsmarkedet.
Det har skabt et helt andet behov for adgang
til at bruge bådene.
Der er jo heller ingen kontingentforskel nu.
Lad os alligevel værne om tirsdagsroningen.
Lilly Nielsen.
Tirsdagsroer siden 1. aug 1971.

Langture og andet
Nyt fra Langtursudvalget
I langtursudvalget har vi sat dato på følgende ture:
København: 18.-19. april
Kolding /Assens: 20.-21. juni
Schleswig: 22. -23. august
Skanderborg: 12.-13. september

Alle langture i Silkeborg skal gå gennem
langtursudvalget og godkendes af sportschefen.
Har du en ide, eller er du i gang med at
planlægge en langtur kan du sende en mail
til langtursrochef@silkeborg-roklub.dk

KBH turen er slået op på rokort. Turene er Langtursudvalget:
først endelige når de er slået op på rokort og Sonja Linnet Hangaard (Formand)
detailplanlagt.
Ryan Søreensen
Vigdis Steffensen
OBS:
Vi kan risikere, at der på nogle af turene vil Katrine Vølcker
Annelise Jensen
være begrænsninger i deltager antal.
De ture der er planlagt over to dage kan evt.
udvides med en dag mere, hvis der er nogle
roere der har mulighed for det.

Senior juletur med æbleskiver og gløgg

Kilometer top 10

pr. medio april 2015:
1 Vigdis Steffensen 811
2 Elisabeth Knudsen 699
3 Ryan Sørensen 685
4 Katrine Vølcker 649
5 Sonja Linnet Hangaard 466
6 Bodil Langelund 325
7 Anette Tougaard 267
8 Bjørn Funderskov 254
9 Jens Jørgen Nielsen 238
10 Knud Bolding Rasmussen 203
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Aktivitet
Nyt fra Handicapafdelingen

R

osæsonen
er startet,
svanefamilien
genkendte os og
var straks henne
ved båden for at
få brød. De er
startet på at ligge
på rede.
Der trænes fortsat
i motionsrummet, og der forventes, at 8 medlemmer kommer
på vandet i løbet
af foråret.
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Aktivitet
Vi har i marts - takket været Bjarne fået gule ærter og pandekager en tirsdag
efter træning. Håber, det bliver en
tradition.
En MTT- trisse til motionsrummet var
et stort ønske. Kommunen har givet
12000 kr dertil gennem §18- midler. De
resterende 5000 kr har vi fået fra DFFR
og Silkeborg Roklub, og begge får stor

tak for opbakning og økonomisk støtte.
MTT- trissen er allerede i brug.
Vores sommertur til Egmont Højskolen
ved Odder er på plads og bliver 9/8 11/8, og vi har lejet alle 5 hytter.
Forårshilsen med ønske om en fin
rosæson.
Handicapafdelingen

Pletskud. Seniorerne på vej fra Helsingør til Sverige med Kronborg til styrbord. Flere
fotografier på side 9.

Hvis vores borde i rostuen skal skånes,
kan man bruge det eller de voksdug,
som Kirsten har anskaffet. Dugene
ligger i nederste skuffe modsat opvaskemaskinen.
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Fotografier
Billeder til Spunsen
Heldigvis modtager jeg en del fotografier fra
jer, tak for dem.
Desværre er der en del i for lav opløsning.
Det er helt i orden at sende med en opløsning på 72 pixel pr. incl., når blot størelsen
på billedet er stor. Gerne op mod 50 cm eller
mere.
Når i sender fotografier til mig, justerer jeg
dem, så de kan trykkes i bladet her - både
hvad pixel-tallet angår og størrelsen.
Uheldigvis modtager jeg fotografier, som
er på 72 pixel pr. inch, hvor målene på
fotografierne er små - omkring 20 cm eller
mindre. Det kan være udmærket, hvis de
skal fremkaldes hos fotohandleren, men her
i bladet er det ikke det bedste. Det er dejligt

at få tilsendt gode foto, som kan bruges på
forsiden, men de skal jo være på højkant og endelig have nogle store mål, så de kan
’bære’ at komme op i et stort pixel-tal.
Måske det lyder lidt indviklet.
Min erfaring er, at en del bruger Picasa til at
ordne sine foto. Sender man derfra, bliver
billederne meget små og duer faktisk ikke til
bladet.
Mobilfotografier er fine, men pas på at I ikke
ryster på hænderne. Jeg benytter selv min
mobil, men tager ofte flere billeder af samme
motiv, i håb om at i hvert fald et er fint og
skarpt.
Yvonne

JYSK støtter
handicapidrætten i
dit lokalområde
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Tak
Rostuen er nu nymalet

Så lykkedes det at få "shinet" Rostuen op - 1000 tak til alle der tog del i
forskønnelsen!							 Annelise

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

Se mere på danskebank.dk/fordele

15

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

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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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.

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
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Riverboat sejladser

Torsdag 25. juni 18-23

Traditionelle 2-timers jazz-sejladser
med levende musik ombord.

Sidste års succes i Havneteltet
torsdag aften gentages.

Fredag 26. juni kl. 18 & 21
Lørdag 27. juni kl. 11 & 18

Program:
Lasse ’Boogie’ Jensen
Ragstretch
Second Line Jazzband

Billetpris inkl. levende jazz musik
kr. 300,- (Hjejlen 320,-) inkl gebyr.
Mad må medbringes, men drikkevarer skal købes ombord.
Billetsalget til kirkekoncert og
sejladser starter 4. maj kl. 10.
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Riverboat VIP Night

Pris pr. person 349,Prisen dækker entré, reserveret siddeplads i VIP område, madanretning, 3 øl
eller vinkuponer og en festlig aften.
Entre kun mod forudbestilling på:
info@riverboat.dk & 86801617

Bestyrelse og udvalg
		

Fælles mail til bestyrelsen:
Formand

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

Bestyrelsesmedlem

Jesper Bay Nielsen
tlf. 27 51 96 33
naestformand@silkeborg-roklub.dk

Kasserer

Ghita Hjortshøj Lollund
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

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
Maj 2015
fredag 1.		
Odder Roklub
tirsdag 5.		
Madpakketur kl. 16:00
		til Slåensøen
torsdag 7.		
Bestyrelsesmøde
lørdag 9.		
Åbent hus kl. 10 - 12
lørdag 9.		
Gensynsdag for ung		domsroere årg.70-74
tor.-søn. 7. - 10.
Instruktionsweekend
tor.-lør. 14. - 16.
Frederikssund Roklub m.o.
mandag 18.
Vejle Roklub m.o.
torsdag 21.
Vejle Roklub m.o.
tirsdag 26.
Skanderborgtur: ro fra
		Silkeborg
onsdag 27.
Silkeborgtur fra
		Skanderborg

Juni 2015
tirsdag 2.		
Madpakketur kl. 16:00
		til Slåensøen
onsdag 3.		
Frederiksværk 		
		Ro&Kajakklub
torsdag 11.
Bestyrelsesmøde
tor.-søn. 11. - 14. Københavns Roklub m.o.
torsdag 18.
Til Ingelise & Svend Aage
		
i Tange Roafgang kl. 9:00
		
Kl. 16:00 afgang for de

		
fredag 19.		
fredag 19.		
fre.-søn. 26.-28.

der kører til Tange i bil.
Evt. ro hjem fra Tange
Skanderborg Roklub m.o.
Aalborg Dameroklub m.o.

Juli 2015
lørdag 4.		
Silkeborg Roklub 125 år
		Kl. 19:00 Festmiddag på
		
Hotel Scandic (husk tilmel		ding)
mandag 6.
Hele ugen: DFfR Outriggerskole
tirsdag 7.		
Lyngby Dameroklub m.o.
tirsdag 7.		
Madpakketur kl. 16:00
		til Slåensøen
mandag 20.
Hele ugen: Landslejr for
		URO
tir.-ons. 28.-29.
Roklubben Øresund m.o.

August 2015
tirsdag 4.		
Madpakketur kl. 16:00
		til Slåensøen
torsdag 13.
Bestyrelsesmøde
fredag 14.		
Roklubben Ægir m.o.
lør.søn. 15.-16.
Slkb.Kajakklub. Polostævne
mandag 17.
Opfølgningsinstruktion
		Kaniner.
lørdag 18.		
Randerstur

Meget og god hjælp i køkkenet til Brunch ved Standerhejsningen.
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Beskåret foto: Y

