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Oxford
Et år med Oxford roning

M

ed sine mange kanaler og Themsen
der strækker sig langt ind i den
sydlige del af landet har der altid været en
stor ro- og bådkultur i England. Et af de
mest traditionsrige steder at ro er University of Oxford, der udover at have hold der
repræsenterer hele universitetet (Det der
hedder ”Blues” hold efter Oxfords mørkeblå
farve eller den lyseblå farve i Cambridge),
også består af en række colleges der næsten
alle har en bådklub.
Disse 36 bådklubber kæmper internt mod
hinanden hvert år i to fire dage lange regattaer der hedder ”Bumps Races” efter måden
vi ror mod hinanden på hvilket er jagt og
bliv jagtet.
Jeg startede året med en ambition om at

komme ind i førstebåden i Wadham College
Boat Club, som de sidste mange år var blevet nummer to i både Torpids og Summer
Eights; vores to bumps race konkurrencer
(hvor der kun bliver roet i 8ere).
Vores førstebåd har også i mange år bestået
af de samme dygtige roere som havde roet
sammen længe (nogle af dem havde endda
været på forskellige Blues hold) gjorde
førstebåden en umulig båd at komme ind i
som forholdsvis ny roer.
Dette år var anderledes fordi mange af
disse piger var blevet færdige på Oxford og
dermed også i roklubben. Med en masse
dygtige roere i andenbåden var konkurrencen hård og det skulle vise sig at vi ikke
fik meget træning på vandet igennem hele

Bådhusene under vand
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Oxford
efteråret og vinteren fordi Oxford blev ramt
af massive oversvømmelser der ikke bare
gjorde floden for farlig at ro på, men også
gjorde det umuligt at komme ind til vores
bådhuse som stod en halv meter under
vand.
Vi måtte derfor sammen med mange andre
bådklubber tage på weekend ture til Eton
Dorney der lagde vand til de Olympiske
Lege 2012. Vejret var for det meste frygteligt og når det ikke var det, var der så
mange både i vandet fra bådklubber der
havde flygtet fra oversvømmelserne at det
næsten var umuligt at komme til.

skulle blive afholdt i Henley for fra næste år
flytter konkurrencen til den samme strækning i London hvor mændenes Oxford og
Cambridge både hvert år konkurrerer mod
hinanden. Men i år skulle altså kvindernes
blues hold, kvindernes blues andenbåd,
mændenes og kvindernes letvægtsblues og
et herre- og et kvinde college crew fra hvert
universitet ro mod hinanden i Henley.

V

i vandt vores time trial og kom op
imod First and Third Trinity Boat
Club fra Cambridge. Dette var i sig selv en
traditionsrig begivenhed eftersom Wadham
roede mod et Trinity crew (i sin tid var der
tre roklubber ved Trinity College) i 1849
ved Henley Royal Regatta og den konkurrence har givet grund til mange myter om
Wadhams bådklubfarver.
Vi slog til vores store glæde Trinity og
selvom det ikke var et kønt løb (vi havde
ikke haft meget træningstid på vandet)
gjorde vi klar til Torpids, årets første bumps
race, med masser af selvtillid.

Crews venter på at kunne komme til at
lande på Dorney søen

E

fter meget træning på land og næsten ingen træning på vandet blev
jeg udtaget til førstebåden og vores første
udfordring blev en time trial imod de andre
Oxford colleges. Vinderen skulle repræsentere Oxford Colleges ved kvindernes og
letvægtsroernes årlige konkurrence mod
Cambrigde som blev afholdt i Henley på
den samme strækning hvor der også er
Henley Women’s og Henley Royal Regatta
(HRR).
Det var sidste år at kvindernes blues race
4

Efter sejren over First and Third Trinity fik
vi et håndtryk af den Olympiske guldmedaljevinder for Team GB Sophie Hosking.
Desværre blev Torpids aflyst pga. oversvømmelserne så vi vendte næsen mod
årets største ro begivenhed i Oxford: Summer Eights!

Oxford

S

ummer Eights løber over fire dage. Der
er syv herre og seks kvinde divisioner
hver med 13 både. Mere end 1200 roere
konkurrerer selvom nogle både i de laveste
divisioner er sat sammen af ikke-roere
der ror for sjov i farverige kostumer eller
tidligere roere der ikke har trænet og ikke
været på nul alkohol kur (som de seriøse
roere jo må rette sig efter), deraf navnet
”Beer Boats”.
Startopstillingen på den første dag er slutopstillingen fra sidste års Eights og så jagter
man helt bogstaveligt hinanden og forsøger
at få kontakt med båden foran uden at blive
indhentet bagfra.
Hvis man får et ’bump’ rykker man en plads
op i næste dags startopstilling. Vinderen er
således nummer et efter dag fire og starter
som nummer et året efter. Eftersom man
kun kan rykke op eller ned én plads per dag
kan det tage mange år at rykke op til toppen
af division 1, hvor vores båd lå som nummer to til startopstillingen.
Vi skulle indhente St. John’s Boat Club og
taktikken var at hente dem i den anden
halvdel af banen, men vi var så hurtige
fra start at vi overraskende var helt oppe
ved dem og havde ”overlap” på den første
halvdel.Det gav grund til meget forvirring,
vores styrmand lagde et tidligt ”push” ind
og tog en lidt akavet styrelinie der resulterede i at St. John’s slap fra os igen og vi fik
ikke ”bumpet”.
Dag 2 besluttede vi os for ikke at lægge
et push ind tidligt, men tage den med ro
og holde os til den oprindelige plan og
ca. halvvejs nede af banen bumpede vi St.
John’s. Derfra skulle vi bare holde positio-

nen i to dage hvorefter vi kunne kalde os
Head of The River for første gang siden
1976, det første år kvinder fik lov til at konkurrere i Summer Eights hvor der bare var
fem både der kæmpede om titlen.

Summer Eights tiltrækker tusindvis af
tilskuere

På vej til sejr den sidste dag ved Summer
Eights
gen efter tog vi til Reading Regatta og
konkurrerede i kategorien Intermediate 3 hvor konkurrencen er forholdsvis hård.
Vores træner ville se hvor konkurrencedygtige vi var udenfor Oxford og det viste sig
vi var meget konkurrencedygtige eftersom
vi slog førstebåden fra Cardiff University,
andenbåden fra Reading University, Oxford

U
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Oxford

Efter sejren skulle der traditionen tro brændes en båd

Vi bærer båden fra bådhusene med styrmanen ovenpå inden båden bliver brændt.
University Development Squad, og førstebåden fra Birmingham University og vandt
vores event ved Reading Regatta.

N

ok en uge senere roede vi i Henley
Women’s Regatta hvor den første dag
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var time trial og hvor halvdelen af bådene
blev elimineret. Vi kom igennem som det
eneste college crew igennem i kategorien
”Academic” (universiteter og colleges),
men måtte se os slået vores første head to

Oxford
head race mod Oxford University Women’s
Lightweights.

S

æsonen sluttede jeg af med at arbejde
bag baren i den prestigefyldte Remenham Club under Henley Royal Regatta og
det var jo et skønt job for der kunne jeg i
min fritid se spændende konkurrencer.
Wadham College Boat Club har i mange år
haft en aftale med Remenham om at vores

medlemmer står i baren under HRR og
jeg fik mødt Hans Kongelige Højhed Prins
Michael af Kent som præsenterede mig selv
og de piger fra min båd som også arbejdede
der med en flaske champagne for vores sejr
ved Summer Eights.
Alt i alt har det været et skønt ro-år i Oxford.

Wadham College Boat Club efter et veloverstået Summer Eights.

Medaljer efter sejren ved reading Regatta
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Eventyr
Ro-eventyret på de syv have

D

ette er historien om 9 alfer, som drog
ud for at finde meningen med livet. Det
hele startede en sommermorgen, hvor 7 alfer
mødtes i deres hule og pakkede deres udstyr,
men hov, der manglede to. Den ene var lovlig
undskyldt, da hun skulle arbejde i plastic-minen. Men prinsesse-alf havde glemt at lægge
en ært under alle sine madrasser og sov derfor
over sig. For ikke at spilde tiden, besluttede
de sig for at tage afsted i to græskar. De gamle
vise alfer i ét græskar og de unge alfer blev
tilbage og ventede på Prinsesse-alf. Grethe-alf
skrev en sang og Stifinder-alf og Udendørs-alf
dansede og fjollede i mens.
Hen på formiddagen mødtes de 8 alfer i
deres nye hule i Svendborg, men i hulen var
der ikke plads til alle, så tre af alferne måtte
overnatte i telt.

Alferne vidste ikke helt, hvad det var de søgte
(for de var ikke særlig gode til at finde vej),
men de vidste at de skulle ro ud på havet for
at finde det. Igen delte alferne sig i to hold
for at der var plads til alle i græskarerne, men
Stifinder-alf kunne jo kun sidde i det ene
græskar og det resultatede i at Hr. Alf, mini-
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alf og udendørs-alf fòr vild! De tre alfer mødte
dog en venlig marine-trold, som viste dem vej.
Da de 8 alfer igen var samlet, trodsede de vejr
og VIND og begav sig ud på det store hav. De
roede afsted i vandtætte græskar, dvs. det ene
græskar var ikke helt tæt, da nogle af alferne
havde glemt at montere bundpropperne.
Ude på havet blev alferne meget hurtigt
sultne, det er nemlig sådan, at alfer går rigtig
meget op i mad og helst ikke skal gå særlig
lang tid uden. Frokosten blev indtaget på en
legeplads med masser af menneskebørn, som
var meget interesseret i alfernes vandtætte
græskar.
Efter frokost blæste det op og alferne fik brug
for alt deres energi i kampen mod bølgerne.
Midt på eftermiddagen kom de til et slot, som
de blev nødt til at besøge for igen at finde
mad. Hr. Alf blev på stranden og vogtede over
de vandtætte græskar.

Men hvad dame-alferne ikke vidste var, at der
på slottet boede en ond Grevinde Flemming,
som ville tage dem til fange. Hun beordrede
alle porte lukket, men heldigvis opdagede Hr.

Eventyr
Alf faren og sendte røgsignaler til dame-alferne, som skyndte sig ud i en fart med alt det
mad og drikke de kunne bære i favnen.

Dog var der toiletvogn med smuk udsigt til
Dyne-kongens Slot, eller sagt på en anden
måde - alferne var nu på bush-tur.

Turen gik videre ud i bølgerne, men faren var
ikke drevet over, ud for kysten lå et vanskabt
uhyre ved navn Helge og vogtede over slottet.
Helge forsøgte at sluge alferne med hud og
hår, men alferne råbte og skreg og piftede så
højt, at det blev bange og skyndte sig væk.
Især de unge alfer, som endnu ikke havde
oplevet så meget i deres korte liv, blev meget
forskrækkede og måtte trøstes af de vise alfer.
Oven på mødet med Helge, havde alferne bare
brug for at komme hjem i tryg havn. Hjemme
ved hulerne ventede den sidste alf med nye
lækre mad-forsyninger. Mens solen gik ned
blev der spist og drukket og Specialist-alfen
havde arrangeret pakkeleg.
Næste morgen havde vinden taget til og de grå
alfer havde ondt i håret. Den ældste alf kaldte
til alfe-råd, hvor det blev besluttet at forlade
hulerne, pakke græskarerne og drage hjemad.
Meeeen for at klare den lange hjemrejse, måtte
alferne igen igen søge efter føde.
Vel hjemme, havde alferne en tom fornemmelse i deres maver, de havde jo stadig ikke
fundet meningen med livet, så de besluttede at
give det en sidste chance. Nye vandtætte græskar blev gjort klar og alferne drog atter afsted.
Selvom de nu befandt sig i hjemligt farvand,
blev denne tur dog en helt ny oplevelse. Huler
blev skiftet ud med telte på en primitiv lejrplads uden frisk vand og strøm til hårtørrer
og mobilladere.

Mens fem af alferne slog lejr og lavede mad
over bål, måtte tre grå alfer drage til Paradis for at finde sjælefred. Tre runder og en
vandladning ud over græskarkanten senere,
vendte de grå alfer tilbage til lejren, sulte men
i harmoni med sig selv og hinanden.
I skæret fra flammerne ved bålet, som Grethe
Kvist flittigt havde samlet brænde til, fandt
alferne endelig mening med livet. Det gik
op for dem, at alt hvad de havde søgt efter, lå
lige for næsen af dem. Her behøvede de ikke
frygte for Helge og den onde Grevinde Flemming. De havde fri adgang til smuk natur og
alferne følte tryghed ved hjemligt farvand og
hinandens selskab.

M

oralen i dette eventyr er at; Ude godt,
men hjemme bedst.

.....Og de roede lykkeligt til deres dages ende...
eller næste gang de skal på langtur for at blive
klogere på livets store spørgsmål.
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Venø rundt
Venø Rundt d. 24.5.2014

V

i er nogle stykker der er vilde med at
komme rundt i landet og ro i andre farvande, og vi kan kun opfordre endnu flere til
at tage med på turene. Forude venter masser
af udfordrende, spændende, sjove og sociale
oplevelser, som bare er med til at gøre roning
og Silkeborg roklub til en endnu bedre klub,
at være en del af.
Denne gang var det så Venø rundt der fik os
sendt afsted på langtur. De der kunne, havde
aftalt at mødes i klubben fredag kl 17.00, for
at læsse bådene, men desværre havde jeg ikke
lige tænkt på at reservere bådtraileren, så den
var pist væk!!!
Efter lidt rundringning viste det sig at den
stod i Århus…. Nå, men intet kunne stoppe,
eller tage modet fra de seje der var mødt
op, så der blev aftalt at mødes igen kl. 21.00,
hvor bådtraileren så igen ville være tilbage i
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Silkeborg.
Bådene var derfor læssede, da vi var klar til
afgang mod Struer roklub, kl 06.00 lørdag
morgen. Vi havde aftalt med Struer, at vi
skulle ro ud kl 09.00, så det passede perfekt,
med transport, aflæsning af både og morgenmad, og kl 09.00 satte vi os i bådene.
Det gik rigtig fint med de to første både, alt
var som det skulle være og en skøn ro oplevelse ventede forude. Den tredje båd, måtte
derimod lige en tur på land igen! Der var
kommet to styrbordsårer med til den, så der
var ikke andet at gøre end at se om vi kunne
låne en åre af Struer roklub. Det lykkedes heldigvis, og alle tre både kom afsted i fin stil.
Turen rundt om Venø er ca. 24 km. Vi roede
styrbord om øen, og ville dermed få medvind
på de ca. 2 km som der er på tværs, på toppen
af øen. Der var lettere overskyet og vinden var

Venø rundt
3-4 m/s, så det var noget nær perfekt ro-vejr.
Vi vidste at der var et par steder på turen, der
var ret lavvandet pga. muslingebanker, så vi
spurgte en af de lokale om han kunne vise os
på kortet hvor det var, så vi kunne undgå at
ro ind i dem. Hans svar var ikke til at tage fejl
af, for han sagde: ”Det ve` a`æ` lig, med det
er dær hvor æ`måger stor o æ`vand”. Så vi
spejdede efter måger der stod på vandet, men
vi må være kommet udenom dem, for vi så
dem aldrig ;-).
Efter ca. 6-7 km var der en lille havn, som
vi lige var inde og vende i, inden vi roede
videre, mod Venø Camping på den modsatte

side af øen, hvor vi havde aftalt at spise vores
medbragte frokost. Vi spiste frokost omkring
kl 12.30, efter ca. 16 km roning. Vi havde kun
8 km tilbage til Struer, men det var gået godt
og solen var kommet frem og skinnede fra en
næsten skyfri himmel, så vi besluttede at vi
ville ro op til Humlum Camping, som ligger
på jyllandssiden lige overfor den lille havn på
Venø.
Vi fortsatte øen rundt og var ved Humlum
Camping ved 14 tiden. Efter en lille pause
vendte vi næsen mod Struer, hvor vi var i land
kl ca. 15.

Turen blev på 38 km, og vi sluttede af med at
nyde en kold øl sammen med alle de andre
roere, der havde taget turen, inden vi kørte
hjemad igen. Vi var hjemme i Silkeborg kl ca.
19, og ved fælles hjælp fik vi tømt traileren og
vasket bådene. Ved 20 tiden forlod vi klubben,

med skønne 38 km og endnu en fantastisk ro
oplevelse i bagagen.
Med på turen var Inge, Vigdis, Ryan, Katrine,
Bente, Jørgen, Annelise, Malle, Mette Pe,
Heidi Aa og Sonja.

11

Rotur/retur til Ry
Hyggetur til Ry

S

å tog vi "Damer" atter en tur til Ry for at
overnatte.
Havde en god tur ud, kaffe ved Skyttehuset
- frokost ved Allinge bakker, eftermiddags
kaffen i bunden af Knudsø med dejlig kage,
derefter til Ry roklub.
Vi fik et glas rødvin med tilbehør til velkomst, så skulle der handles, sild, kartofler
og lidt til næste dag.

Frokost i tørvejr på altanen, dejlig aslutning og godt samvær.
Tak til Linnea, Else, Lizzi, Anne-Lise og
Grethe fra Ulla.

Vi seks fik besøg af Vita og John med barnebarn, hyggeligt.
Sent i seng og tidlig op.
Efter morgenmad pakkede vi bådene, fint
vejr til Himmelbjerget hvor vi fik kaffe, men
så begyndte det at regne og
vi besluttede at ro direkte hjem til klubben.
12

RoMotion
RoMotion på langture

Foto: Poul

V
N

i havde en dejlig tur til Skanderborg og hjem igen tirsdag-onsdag 27. - 28. maj. Vi
måtte suppleres op med fire senior-roere, så vi også kunne få de to 4-årers hjem onsdag. Fotografiet her er fra udturen ved Fulbro Mølle.
æste langtur er til Randers. Det er tirsdag 19. august, hvor man skal tidlig op. Man kan
stadig melde sig til - og det gælder ikke kun RoMotion-medlemmerne. Også her er
seniorerne velkommen.
Det har altid været en dejlig tur, selv om den er på 75 km. Det er en stor fordel, at man ror
NED ad åen. Og som altid har vi pæne pauser - startende med rundstykker efter Sminge Sø.

Fra Randerstur 2012. Foto YE
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Turlederkursus
Lene og Ryan på kursus

I Bededagsferien var Ryan og jeg på
turlederkursus i Gøteborg. Vejret var
fantastisk og vi lærte en masse. Ved
hjælp af kompas og kort fandt vi rundt i
et kludetæppe af klipper og skær.

Ved hjælp af bådruller trak vi bådene
14

op på klipper og høje broer. Bådrullerne
var også gode som fendere, når vi lagde
til ved klipper. De bådruller, vi brugte,
kan pustes op på 2-5 minutter.

Vi roede i gamle udrangerede danske 4
årers inriggere og nye fine Coastalbåde.

Rotur/retur til Ry

Vi inde Gøteborg Havn og inde i kanalen, der går gennem den ældste del af
Gøteborg.
Den ene aften var der madkonkurrende
på Trangiasæt.

Roklubben ligger på en lille ø, man
kommer dertil via en gangbro. Der er
masser af turmuligheder derfra, så hvis
I er klar, laver vi en tur derop næste år.
Vi kan dog ikke garantere, at vejret er
Lene
helt så godt.
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Positive oplevelser
Aktiviteter i handicapafdelingen

På Møgelø

H

							

andicapafdelingen har været
i gang hele sommeren, og et
par nye medlemmer er kommet på
vandet.Vores afdeling fungerer godt
- alle er positive og deltager aktivt i
træning og det sociale samvær.
En stor tak til Elly og Kirsten fra
romotion. De er kommet med dejlig
syltetøj til os.
Vi har været på sommerudflugt til
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Foto: Birthe

De små Fisk og prøvet den nye grill.
Vi skal en tur til Egmont Kollegiet
ved Odder i september for at se,
hvad der er af tilbud der.
Vi er ved at undersøge muligheden
for at få en ny maskine til træning af
arme, ryg og ben .
Svømning bliver tirsdag aften kl 20 21 på Højskolen.
Vi ser frem til en festlig Regatta, og

Positive oplevelser
flere af afdelingens medlemmer og frivillige har
meldt sig som hjælpere.
Vi holder lukket i uge 33
pga Regatta.
Hilsen
Handicapafdelingen

Første tur på vandet

Foto: Birthe

Sommerudflugt

Ildregattafesten

D

et er allersidste øjeblik at
melde sig til diverse opgaver i forbindelse med ildregatafesten.
Der er manget forskelligt arbejde, der skal klares. Både før,
under og efter regattafesten.
Overskuddet for alt vores arbejde bliver brugt til bådindkøb.
Hold jer ikke tilbage.
17

Fotografier

Avnsø hentes i Grejsdalen.

Lars ordner de sidste detaljer

Det kan være et eventyrligt syn der møder os roere, hvis vi kommer ud på vandet tidligt på
dagen med søblik.
Foto Yvonne
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Svømmetilbud
Roklubbens svømmetilbud

H

en over sommeren har der været
skrevet en del om lukning af
Højskolens svømmehal, den deraf
følgende reducerede halkapacitet samt
konsekvenserne for klubsvømning. Det
var derfor spændende at se, hvordan
timefordelingen for den kommende
vintersæson kom til at se ud, og om
Silkeborg Roklub blev tilgodeset.

K

lubbernes svømmetimer bliver
fordelt i alle kommunens
svømmehaller, så eftersom vi fortrinsvis
er en ”voksenklub” kunne vi let risikere
at blive henvist til f.eks Ans, Kjellerup
eller Them.

M

en vi har været heldige.
Silkeborg Roklub har sammen
med Kajakklubben fået tildelt tid i
Højskolens svømmehal om tirsdagen
og endda en time tidligere end de
foregående år.

Vintersæsonens svømning er
tirsdag aften kl. 20 -21
i Højskolens Svømmehal

S

vømningen starter tirsdag d. 7.
oktober og husk, at der ikke er
klubsvømning i skolernes ferier.
Britta

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

Se mere på danskebank.dk/fordele
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STANDERSTRYGNING
Lørdag 25. oktober kl. 14.00
er der standerstrygning.
Bagefter samles vi
i klubhuset til kaffe
og snak om årets
roning og resultater.

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 (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

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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Bestyrelse og udvalg
		

Fælles mail til bestyrelsen:
Formand

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

Næstformand

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

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

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

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!

August 2014

lørdag 2.		
Privat arrangement
tirsdag 5.
RoMotion: Madpakketur
		Ørnsø
torsdag 7.
Bestyrelsesmøde
9. - 17. 		
Ildfestregatta ingen roning
tirsdag 19.
RoMotion: Randerstur
tir/tor. 26.-28.
Hellerup Dameroklub m.o.

September 2014

tirsdag 2.
RoMotion: Madpakketur
		Slåensø
lørdag 6.		
Kaninfest
torsdag 11.
Bestyrelsesmøde
lørdag 13.
Tour de Gudenå
fredag 19.
Skanderborg Roklub m.o.
lørdag 20.
Aarhus Roklub m.o.
lør/søn. 20.-21. Senior: Skanderborgtur

Foto fra Venø-rundt turen, indsendt af Sonja
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Oktober 2014
fre/søn. 3.-5.
tirsdag 7.
torsdag 9.
fredag 10.
lør/søn. 18.-19.
onsdag 22.
		
fredag 24.
lørdag 25.
lørdag 25.

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

November 2014
torsdag 13.

Bestyrelsesmøde

December 2014

torsdag 4.
Bestyrelsesmøde
søn/man. 23.-23. Privat arrangement

