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På forsiden ses Karen Kentorp, der var formand i Silkeborg Dameroklub 1947-1949. I
1939 sad hun som styrmand i Blinke, hvor
de vandt DM. Karen er 98 år i dag.
På fotografiet her Karen Kentorp og Lene Søby.

Redaktionen påtager sig intet ansvar for uopfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i
tekst eller annoncer.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
bearbejde og redigere læserindlæg.

Silkeborg Roklub • Åhavevej 1B • tlf. 8682 0883 • info@silkeborg-roklub.dk
www.silkeborg-roklub.dk
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Til alle
Formandens side
Silkeborg Roklub er nu blevet 125
år. Tusind tak til alle jer, der har
hjulpet med små og store opgaver i
forbindelse med jubilæet. Receptionen
gik fint, trods ferietid og varme havde
mange valgt at besøge os. Tak for
gaver og hilsner. Festen om aftenen
gik også godt, vi havde en hyggelig
aften. Jubilæumsskriftet kan hentes i
roklubben. Udstillingerne kan ses igen
til standerstrygning.
I forbindelse med jubilæet fik vi lavet
en t-shirt, nåede man ikke at få en,
kan man gå op i Sportigan og bestille
en, den koster det samme nemlig 150
kr. Man henter den selv og betaler i
butikken.
Søsportens Hus er nu indviet. Jeres
nøgle til klubhuset på Åhavevej passer
til porten, indenfor hænger nøgle til
toilet/omklædning, husk at hænge
den på plads igen. Alle klubbens
medlemmer må bruge faciliterne.
Bestyrelsen modtager gerne forslag til
aktiviteter eller ønske om både, der skal
derover for en periode. Og der kommer
bådstativer.
Tilmeld dit Dankort til Klubliv
Danmark
Se mere og tilmeld dig på
http://www.klublivdanmark.dk/
Du skal kun gøre noget een gang,
nemlig tilmelde alle dine Dankort
på hjemmesiden og vælge Silkeborg

Roklub, der vil gå et lille beløb til
Silkeborg Roklub, hver gang du bruger
dit Dankort i en af de tilmeldte butikker,
fx 2% i Sportigan. Du skal ikke huske
at sige eller vise noget, når du handler,
det går helt automatisk. Der står 8600 handicapidræt efter Silkeborg Roklub,
det er fordi vi er medlem af DHIF.
KlubLiv Danmark er en unik
sponsormodel, der kommer til at ændre
vilkårene for landets klubber. Som
medlem af KlubLiv Danmark optjener
du MikroSponsorater, hver gang du
bruger dit Dankort hos en KlubLiv
Sponsor og du vælger selv, hvilken klub
eller klubber du vil støtte.
Flot pris til Handicapafdelingen fra
Danfoss Jubilæumsfond på 25.000 kr.
Rabataftale er lavet med Udeliv
Virklundvej 5, 8600 Silkeborg. Aftale er
lavet med Peter fra Udeliv, vi får 10%
på køb (gælder ikke tilbudsvarer med
større rabat), man skal blot diskret sige,
at man er medlem af Silkeborg Roklub.
Hvis vi senere køber ind samlet, fx op
til en tur eller noget større (telte o.lign)
kan vi fra gang til gang forhandle en
bedre rabat.
Svømning starter 1. uge i oktober.
Denne vinter bliver det onsdage på
højskolen og desværre kl. 21.00.
Med hilsen og håbet om masser af gode
roture i efteråret – Lene Søby
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Langtur
Rotur Haderslev - Assens 19. - 21. juni 2015

Deltagere: Heidi Aabo, Heidi Bertelsen,
Elisabeth, Annelise, Bente, Sonja, Marianne, Vigdis, Bodil, Ryan, Katrine/Irene.
På jagt efter det gode sommervejr stævnede vi ud fra Silkeborg fredag formiddag.
Haderslev Roklub åbenbarede sig for os
ved middagstid og det var et møde, der bød
på en overraskelse af den slags, hvor man
mister pusten, selv om man ikke er blevet
udfordret på konditionen.
Vi måtte nemlig – efter en kort rotur på
ca. 2 minutter - bugsere bådene op over
en ”skiden” bro, over et lyskryds og igennem flere hårnålesving, før vi kunne sætte
bådene i vandet og begive os ud på fjorden.
Til historien hører, at vi tog os af efterladenskaberne på broen på en måde, så vi
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var i overhængende hygiejnisk fare, hvis
airbag’ene var blevet udløst. Mere siger jeg
ikke om den sag og folk må gætte sig til
resten!
Langt om længe havde vi fået bakset
bagagen ned i skotrummene, så der ikke
var plads til selv en lille bitte pose chai te
mere, og vi havde selv fundet vores plads i
bådene. Nu skulle eventyret endelig til at
tage sin begyndelse!
Vi roede gennem Haderslev Havn og ud
på fjorden, hvor strøm og vind var af den
venlige art, der førte os hurtigt ud til Lillebælt. Fireren var især begunstiget af vind og
strøm og tog turen stort set for træsejl!
Vi ankom til Haderslev Roklubs lille hytte
ved Årøsund sidst på eftermiddagen og

Langtur
fik ved fælles hjælp bådene rullet op på
stranden ved hjælp af oppustelige bådruller
– hvilket er en helt igennem genial opfindelse! Denne oplysning på gerne gå viralt!
Del- del- del.
Hytten var af den primitive, autentiske slags,
hvor der er 100% garanti for at komme hinanden ved. Vi hyggede os på den overdækkede terrasse og byttede madder som nogle
andre skolebørn. Da der var en fødselar til
stede, måtte vi også lige sikre, at der blevet
taget hånd om den begivenhed og at fødselaren ikke vandsmægtede.
Jeg er også nødt til at nævne, at der til hytten hørte en shelter, som de mere kække
af os havde et stærkt ønske om at tilbringe
natten i. Det kom dog ikke til at ske, da to
repræsentanter fra ”lovens lange arm” ud
på aftenen målrettet stilede mod shelteren
med en repræsentant fra landevejsridderne.
Vi overlod shelteren til den frie fugl og bød
ordensmagten på rødvin og citronmåne!
Ordensmagten så glade ud og det gjorde vi
også.
Næste morgen skulle vi sætte kursen mod
Assens, men med en omvej forbi Brandsø,
der ligger midt i Lillebælt. Vi fik sat bådhold,
og roede nu op langs med kysten til Ørby
Hage ved mundingen af Haderslev Fjord.
Herefter videre mod Knud Strand og Anslet
Hage. Området er kendt for strandfiskeri og
er meget lavvandet, så vi skulle have udkig
efter der, hvor ”æ måger står å æ vand” og
have et blik rettet mod vores søkort. Med
erfarne langtursstyrmænd var det en smal
sag. Vi satte nu kursen mod Brandsø og på

vejen mod øen fik vi selskab af en nysgerrig
sæl. Øen ejes af Wedellsborg Gods, men vi
vidste, at vi måtte gå i land på øen som følge
af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, så
det var vores plan.
Ved middagstid ankom vi til den mest
bedårende lille ”bounty-strand”, man kan
tænke sig. Vejret var med os. Der var nu
sommerstemning - og da luften var femten
og vandet var seksten og pigerne følte sig
som om de var sytten et halvt, så blev vi så
kåde, at vi kastede os i bølgen blå og fik en
”dyppert”.
Opholdet på den øde ø gav ekstra liv til
fantasien og vi forestillede os, at Tom Hanks
kunne dukke op, hvert øjeblik det skulle
være.

For at sikre forbindelsen til ”Cast Away”,
døbte vi en lille galionsfigur - lavet af en oppustelig gummihandske og påklistret stævnen med gaffatape - for Wilson. Han blev
vores maskot på resten af turen. Jeg nævner
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Langtur
Haderslev - Assens (fortsat)
lige - og undskyld, hvis jeg har sagt det før men hvad skulle vi gøre uden gaffatape!

marinaen på restaurant Mågen. Trætheden
meldte sig, og efter en enkelt fadøl, var vi
Efter frokosten styrede vi mod Fyns land. Vi – til forskel fra aftenen før – så klatøjede, at
de fleste af os måtte gå til køjs.
sad i korte ærmer og short i bådene, mens
solen skinnede på verden. Vi nærmede os
Hele natten blæste det kraftigt. Nogle af
klinten ud for Wedellsborg Gods og det
langtursstyrmændene fik lagt flere forskelbegyndte nu at blæse op. Hele vejen langs
lige plan B’er og C’er i drømme i nattens løb,
kysten mod Assens var vi udfordrede af
men næste morgen havde vinden lagt sig.
en relativt kraftig vind, der dog også gav
Det var næsten blik. Ingen af os havde foreos mulighed for at ride på bølgerne og få
stillet os, at vejret skulle vise sig fra sådan
erfaring i at ro i bølger, der har andre egen- en venlig side.
skaber og måder at brydes på, end dem vi
På vej mod Bågø og forbi Årø var vandet så
kender fra Silkeborgsøerne. Fornemmelsen stille, at man følte at man kunne gå på det.
som man får, når bølgerne i medvind slikBådene gled ubesværet gennem det stille
ker langs med skroget og skubber en afsted, vand og de første 15 km var klaret i løbet af
er helt speciel og kunne naturligvis ikke
nul komma fem. Kreative som vi var, kunne
tages fra os.
vi ikke dy os fra at ændre kommandoerne
fra ”Ro væk” til ”Dyp væk”. Vi ”dyppede”
bogstavelig talt over Lillebælt!
Vi nød turen forbi Bågø med det karakteristiske fyr og var så heldige at se et marsvin
boltre sig i bølgerne. Det er en af den slags
oplevelser, som man gemmer på hele året,
og som er rigtig rar at have en kold vinteraften.
Resten af turen gennem Haderslev Fjord
var hyggelig og turen gennem slusen med
overbæring af både gik nu meget nemt og
smertefrit. Vi var jo ved at være erfarne
i at navigere med både i hårnålesving og
lyskryds. Vi var glade, trætte og fulde af
selvtillid. Med 86 km på samvittigheden
Vi ankom til Assens Roklub sidst på efterkunne vi godt være stolte af os selv. Dyp,
middagen og fik igen glæde af de oppusteDyp, Hurraaa!
lige bådsruller. Efter at have indlogeret os
og fået et tiltrængt bad, spiste vi aftensmad i Skrevet af Marianne d. 22. juni 2015
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Tak
Tak til følgende sponsorer, der gjorde det muligt
for os at dække et fantastisk bord til
jubilæumsreceptionen
Kvickly
Menu
Slagter Bo
Silkeborg Slagteren
og til Vin & Vin
for et godt tilbud på bobler

STOR TAK
til Ulla og Linnea
for den flotte
og nymalede skibstrappe
ned til
bådhallen.
Fra Forskønnelsesudvalget
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Grækenlandstur
Tur til Tolo i Grækenland
Fik en invitation af Tissø og
Kalundborg Roklub til at deltage på
en tur til Tolo i Grækenland, sagde
straks ja, tænkte man må gøre det så
længe der er kræfter til det.

Der var rigtig dejlig mad hver dag,
p. t. koster det at bo, morgenmad og
aftensmad 20 euro i døgnet, man kan
bestille et flute med i båden til frokost.

Vi var 9 , der drog afsted d. 21 marts
til Athen, deltager fra 5 klubber,
Fredericia, Frederikssund, Tissø,
Kalundborg og Silkeborg.
Der var en bus til at hente os
i lufthavnen, med stop ved
Korintherkanalen, og der blev senere
købt dejlige appelsiner ved vejen.
Vi blev budt velkommen af Antonis,
der var gensynsglæde flere havde
været der før. Dejlig lille familiehotel,
god ”madmor” står selv i køkkenet.

Foto: Hotel Romvig
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Foto: Standerhejsning

Søndag startede vi med standerhejsning , alle måtte op på tagetagen, hvor
standeren skal vejre hele sommeren.
Flot solskin, nogle fra Tolo roklubs
bestyrelse var der, de havde været
der i en uges tid for at sætte bådene i
stand og der var trukket 2 både mere
dertil, så der nu er 5 to åres inrigger
og 2 havkajakker.
Lis Bay havde sat hold , så hver dag
kunne vi ro med forskellige, der var
ture langs kysten, en af dagene rundt
på øerne og gik i land, de er ubeboet,
mange sten på strandene, så der blev
brugt ruller. Der skal tages vadesko på
ved landgang, mange søpindsvin. Der
var smukt på øerne , mange blomster

Grækenlandstur
og mandeltræerne blomstrede på
Kirkeøen.

øen 3 km. derefter rundt og tilbage
igen til fastland, ned i en bugt til en
taverna til kaffe og tilbage til hotellet
en tur på 32 km. En båd gik længere
ud til en anden ø, det blev en tur på
50 km.

Foto: Frokosttid
Foto: Udsigt fra Kirken

Vi havde tur to gange til Nafplio, den
gamle Hovedstad, smuk by med dens
fæstninger. Kunne spise frokost og gå
i de små gader. Turen dertil er langs
stor klippevægge, ikke muligt at gå i
land alle steder.
Den sidste dag havde vi gode bølger,
så der kunne ikke skiftes på vandet.
Vejret var lidt blandet, overskyet
og lidt regn , hvilket gav stille vand,
sol om formiddagen gav blæst om
eftermiddagen.

Der blev roet 1547 km tilsammen på 6
rodage, jeg klarede de 137 km.
Gå ind på Toloroklub.dk der er
beskrivelse om området, hotel og
bådene.
Dejlig tur, dejlig samvær, altid
hyggeligt at være på ro tur og skabe
nye kontakter rundt omkring i det
ganske land.
Med rohilsen fra Ulla Cordius.

Der var tur til andre øer, der måtte vi
ikke gå i land, roede over fra land til
9

Stor gave
Handicapafdelingen

Den 1. juli var vi 5 frivillige fra Handicapafdelingen på tur til Danfoss i Nordborg, hvor
vi ved en fin højtidelighed fik overrakt en
pengegave fra deres jubilæumsfond. Vi fik
25000 kr, der skal bruges til vores arbejde i
Handicapafdelingen.
Efter prisoverrækkelsen og Irenes takketale
var der rundvisning og en meget lækker frokost i gæstekantinen. Pressefolk fra avisen
"Vestkysten" og fra Danfoss’ personaleavis
tog billeder.
Vi har selvfølgelig i afdelingen talt om, hvad
pengene skal bruges til. Der er kommet flere
gode ideer og ønsker, og det er helt sikkert,
at pengene vil blive brugt med omtanke enten i år eller til næste år. Vi fejrede begivenheden med smørrebrød i klubben næste dag
sammen med Lene Søby.
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Den 9. august tager vi på en 3-dages ferie
Vi har lejet 5 hytter i Hou Søsportcenter
(Egmont Højskolen). Hytterne er handicapvenlige, og beliggenheden er fantastisk lige
ned til vandet. Tilslutningen er fin.
Amalie ( Malle) har valgt at trappe ned i
afdelingen om tirsdagen, men er stadig med
i DFFR´s udvalg.
Vi takker Malle for hendes indsats i afdelingen og de mange timer, hun har brugt der
gennem 5 år. Tak for hyggeligt samvær. Vi
vil savne dig. Heldigvis har du lovet at kikke
forbi.
Tak for et fint arrangement i Roklubben i
anledning af "River Boat"
Mange sommerhilsner
Handicapafdelingen

Krotur
Rotur og frokost på Ålekroen
Det er ved at blive en tradition at vi på en
rotur om året, mødes på et spisested ved en
af søerne.
Vi har to gange været på Hotel Julsø nedenfor Himmelbjerget og i år gik vi for anden
gang i land ved Ålekroen, for at nyde en
frokost dér. Det var den 29. juni.
I år var turen slået op på rokort, så der var
rig mulighed for at tilmelde sig. Desværre
er datoen måske lidt for tæt på sommerferier, da vi kun var ni der nød denne tur i år.

Strengt taget kan vi jo gøre det igen i august,
hvor flere kan destage.
Det er en nydelse at atter kunne sidde ude i
smukt solskinsvejr og guffe den lækre mad
i sig. Og dejligt at sidde et sted, hvor vi ofte
ror forbi.
På fotografierne ses noget af den dejlige mad
og deltagerne: Anne Lise, Lise, Lissie, Kirsten, Ulla, Grethe, Else, Linnea og Yvonne,
som fotograferede.
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Søsportens Hus
Indvielse på Sølystvej

Som I kan læse på formandens side, er Søsportens hus
omsider bygget og indviet.
Her er fotografier fra åbningsdagen knipset af Ove
Hansen.

12

125 år
Jubilæum - forberedelse

13

125 år
Receptionen

Som nogle af de første gæster ankom en gruppe Randers-roere fra vandsiden.

Så begyndte gæsterne at ankomme - fra landsiden.
14

125 år
Receptionen

Gæstebog og gavebord.

Lokalerne fyldtes.
15

125 år
Receptionen

Jubilæumshæftet lå færdigtrykt og det kunne blot
tages, men man måtte gerne
lægge en skilling.
Sonja åbner eftermiddagen i
roklubben.
Fotografierne på disse jubilæumssider af taget af
Vigdis Steffensen og
Søren Søgaard.
På roklubbens hjemmeside, kan man se mange
flere fotografier. klik på et
af billederne og hele serien
kommer frem.
16

125 år
Receptionen

Der var underholdning med gamle
film i gangen og på opslagstavlen
kan ses forskellige kopierede gamle
avisartikler og andet - også dette fine
fotografi.

Under avisfotoet fra 1896 står:
Avisen har tidligere bragt et Billede af
nogle af de mandlige Pionerer indenfor Rosporten i Silkeborg. Det her gengivne Billede viser en anden Gruppe
Pionerer, nemlig det første kvindelig
Rohold her i Byen, bestaaende af fem
unge Piger, alle i Kostumer, som Nutiden . . .
17

125 år
Receptionen
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Stander og kunst

STANDERSTRYGNING
Lørdag 28. marts Kl. 13.00:
Udstillingerne fra jubilæmsreceptionen er åbne.
Der vises en gammel smalfilm fra 1955 og et
diasshow med glimt fra klubbens 125 årige
historie.
Kl. 14.00: Standerstrygningstale, båddåb af 4
årers inrigger og standerstrygning
Herefter kaffe og hyggesnak. Der uddeles flidsnåle og pokaler og der fortælles om vinterens
program.

STORT tak til Galleri Moderne, som har doneret to litografier af Leif Sylvester til roklubben. Rune og
Yvonne valgte, hvilket ikke var let, for det var ikke hjem til dem selv. Se dem i vores rostue.
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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

20

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

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

22

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 Tollund
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

Senior Tirsdagsroerne:

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
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.
tirsdag 18.
Randerstur kl. 6:00
lørdag 29.		
Kanindåb kl. 14:00

September 2015
tirsdag 1.		
Madpakketur kl. 16:00
		til Slåensøen
onsdag 2.		
Kolding Roklub. Nat.
fredag 4.		
Skanderborg Roklub. Nat.
lørdag 5.		
Herretur. Slkb. rundt
torsdag 10.
Bestyrelsesmøde
lørdag 12.		
Nordea-Callenge

lørdag 19.		
lør-ons.26.-30.

Oktober 2015

tors.-søn. 1.-4.
mandag 5.
tirsdag 6.		
torsdag 8.		
fre.-søn. 9.-11.
lørdag 17.		
fredag 23.		
lørdag 24.		

Aarhus Roklub. Nat.
Herbsttreffen 2015
Herbsttreffen 2015

Instruktion Indendørsroning

Kl. 16 roning. kl. 19 grill
Bestyrelsesmøde
Fåborg Roklub. Nat.
Aarhus Studenter Roklub
Ålegilde
Standerstrygning kl. 14

November 2015
fredag 13.		
		
torsdag 26.

Lysbilledeaften, billeder fra
70’erne v/Tommy Thomsen
Bestyrelsesmøde

På hjemmesidens kalender kan man læse mere
om de forskellige arrangementer.

En nuværende og seks tidligere formænd m/k for hhv. Silkeborg Dame Roklub og Silkeborg Roklub.
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