




Nyt fra bestyrelsen

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen så småt ved at finde
en dagligdag. De første måneder er gået stille – meget stille.
Heldigvis kan vi give vores ustadige vejr skylden for den
manglende roaktivitet.

Instruktionen af nye medlemmer er kommet godt i gang med
12 nye kajakroere og 3 roere og instruktørerne kæmper en
sej kamp med det meget ustadige vejr for at give de nye
medlemmer en god rouddannelse og nogle gode oplevelser.

Vejret kan også tilskrives at vores pontonbro endnu ikke er
klargjort og lagt i vandet, men vi håber, at de kommende
uger viser lidt mildere vejrlig, således at dette projekt også
kan færdiggøres inden pontonbroen skal op igen.

Vejret kan ikke tillægges, at vi har måttet aflyse 2 maddage.
Man siger godt nok, at for mange kokke fordærver maden,
men ingen kokke laver ingen mad !! og man kan derfor stille
spørgsmålet, om maddagene har overlevet sig selv ? – Vi
håber det ikke, fordi maddagene har gennem de senere år
været et særdeles godt aktiv for klubbens sociale liv og
sammenhold. Vi håber, at der er et par kokke der har lyst til
at skrive sig på listen til de næste maddage.

Som de fleste har erfaret, er Gert Flensberg i gang med at op-
datere vores medlemskartotek og har med udsendelsen af
kontingentopkrævningen for første halvår bedt om, at man
retter de oplysninger, der var medsendt, så hvis du ikke har
rettet/kontrolleret oplysningerne, vil vi gerne bede om at
dette gøres hurtigst muligt, således at vi har et 100% over-
blik.



Som omtalt andet sted i Årebladet, har Palle Susé af arbejds-
mæssige grunde valgt at forlade bestyrelsen og han erstattes
af  Jonna Rasmussen.  Da kassererposten i en forening som
vores er en meget tung post, har vi valgt at dele posten op i 3
dele – selve den økonomiske del som Jonna skal tage sig af,
Jan Albjerg vil udover at være næstformand tage sig af ind-
og udbetalinger og Gert Flensberg vil tage sig af medlemsregi-
streringen, så håber vi, at den meget store arbejdsmængde er
blev fordelt, således at opgaven er mere overkommelig.

Bestyrelsen



Husk Kæntringsøvelser

For første gang i flere år vil vi igen prøve at afholde kæntrings-
øvelser som vores nye roere og gerne alle nuværende roere skal

deltage i.

Det er afsat tre dage med kæntringsøvelser:
• Torsdag d. 15. juni 2006 kl. 18.30
• Torsdag d. 17. august 2006 kl. 18.30

• Torsdag d. 21. august 2006 kl. 18.30

Jesper Lorenzen



God hjemmeside – se vejret i Faaborg.

Da mange medlemmer ikke har et direkte udsyn over vandet,
og derfor ofte er i tvivl om det er rovejr, findes der en lille
hjælper på DMI ´s hjemmeside.

Den findes på www.DMI.dk og gå ind under faneblad ”Danmark”
og der åbner man ”Strandvejr” og der kan man finde en
mængde kystnære vejroplysninger.

På samme side kan man åbne ”Byvejr”. Her kan vejret ses 1
uge frem.



Rengøringsplan sommer 2006
Uge navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf,

21 Morten Nielsen (184) 62672090 Steffen Nielsen (186)
62672090

Lasse Nielsen (188) 62672090 Torben Thomsen (7) 62618515

22 Søren Hansen (54)  62623742 Mads Grønnegård (4)
62623742

Patrick Thomsen (22)
62618515

Chalotte Håstrup (153)
62618316

23 Anne Marie Ehmsen (88)
62641559

Erik Ehmsen (92) 62641559 Anne-Grethe  Caben (77)
62610680

Peter Holm (77) 62617109

24 Ingrid Rasmussen (179)
62619919

Annelise Rasmussen (143)
62611096

Annemarie  Hansen (68)
62611425

25 Arne Kay Nielsen (62) 62616659 Hans Henrik Licht (98)
62610016

Niels O Nielsen (182)
62612498

Jørgen S. Albertsen  (59)
66117280

26 Birthe Juul (17) 62681019 Kirsten Bæk (16) 64731398 Vibeke Buhl  (48) 62682029 Helle Hyllekilde (180)
62614546

27 Susanne M. Duus  (111)
62612575

Leif Møller Aamand (8)
62612575

Asger Anderskov (12)
20126082

Jannie Anderskov (10)
20126082

28 Erik Prisholm (133)  62614969 Niels Jensen (51)  62617140 Claus Pedersen (6) 62618920 Hans Erik Steiner (109)
62610462

29 Harry Kjeldsen (21) 62611487 Grethe Kjeldsen (27)
62611487

Poul Andersen (32) 62610942 Niels Justesen (15) 62610166

30 Frank Dibbern (82) 62613718 Torben Basnæs (90)
62261734

Jørn Mogensen (89) 62610585 Carsten Lorenzen (46)
62602145

31 Lars Rønsholt (139) 62614101 Anne Findsen (141) 62610343 Birgit Bendtsen (138)
62618568

Birgit Lykke Hansen (99)
62618052

32 Jan Lindegaard (101) 62619960 Karen Madsen (148)
62619960

Elsbeth Elsted (155) 62610016 Lisbeth Bakker (33) 51255997



33 Finn Madsen (166)  62610447 Jan Madsen (68)  63956008 Birgit Kristensen  (174)
62681402

Charlotte Palmus (34)
66129082

34 Fritze Steiner-Johnsen (107)
62610462

Marianne Bækgaard (56)
62614991

Bente Aalund (102) 62641213 Gurli Dahl (47) 62610006

35 Thomas Heitmann (120)
63610062

Andreas Heitmann(122)
63610062

Lise Horn (2) 62611307 Finn Schmidt (196) 66150329

36 Birgit Madsen (41) 62614151 Bjarne Ravn (31) 62610063 Hanne Andersen  (60)
65902844

Morten Gjeddebæk (28)
87381447

37 Annie Henriksen (11) 62612360 Tove Groesmeyer (162)
62619044

Henny Jensen (104) 63610288 Ebbe Tikjøb (118)  63610288

38 Pia Susé (20) 62613292 Palle Susé (13)  62613292 Jonna Rasmussen (103)
62243585

Henning Rasmussen (112)
62243585

39 Anne Kensmark (136) 62612231 Hanne Mølle Hansen (55)
62611725

Jørgen Chr. Bang (145)
66157431

Aida Rise (24) 62613717

40 Brian Kirkegaard (58) 60601550 Elisabeth Ulbæk (176)
62611202

Finn Mackenhauer (78)
63618028

Gert Flensberg(142)
62622604

41 Hans Christiansen (116)
62618561

Jørgen Rise (57) 62613717 Svend Christoffersen (30)
62618181

Torben Mortensen (71)
62613798

42 Hedvig Barkholt (87) 62681200 Nina Drivsholm (175)
66178598

Ole Frank (167) 62616013 Heidi Lundsten (130)
62601970

43 Henrik Jensen (75) 64722509 Inge Kielmann (154)
62613680

Jane Theilade  (169)
62612535

Ib Hansen (23)

Her er plan for rengøring i roklubben. 1. m/k på listen kontakter de andre og aftaler hvornår der skal gøres rent.

Rengøringen skal foregå i den uge du/I er sat på i tidsrummet mellem torsdag aften og søndag aften.

Hvis du af den ene eller anden grund ikke kan gøre rent er det dit ansvar at finde en afløser.

Venlig hilsen rengøringsudvalget.

Marianne, Elsebeth og Kirsten



Ny kasserer.

Palle Susé har i slutningen af maj meddelt bestyrelsen, at han
ønskede at udtræde af bestyrelsen. Et ønske som bestyrelsen

har forståelse for og selvfølgelig har accepteret.

Palle arbejder til hverdag i Varde og er derfor ofte kun hjemme
i weekenderne, og da der også gerne skulle være tid til andre

private gøremål, er det forståeligt at Palle vælger kasserer-
posten i Klubben fra.

Dette betyder at bestyrelsen har bedt vores 1. suppleant Jonna

Rasmussen om at indtræde i bestyrelsen som kasserer.
Jonna har stort kendskab til klubbens regnskaber , idet hun

tidligere har haft ansvar for klubbens bogholderi.

Bestyrelsen



Øl & Vand

Skal vi fortsat have Øl- & vandautomat i klubben ??

Nu er sommeren over os og vi skal ud at ro. Bagefter skal vi
hygge os lidt på altanen med en enkelt vand eller måske en
øl !!

Det er jo rart, at vi for små penge kan gå ned i bådehallen
og købe en svalende drik, men desværre må vi konstatere,
at vores gamle, men stadig velfungerende automat er ved
at blive udkonkurreret af billige tyske dåsevand/øl som
medbringes i klubbens lokaler.

Det betyder at omsætningen på automaten er faldet
drastisk i de senere år, og fortsætter faldet i denne sæson
bliver vi i bestyrelsen nødt til at tage en kedelig beslutning
og stoppe for salget i klubben.

Hvis du også synes, at det vil være ærgerligt, hvis vand- og
ølsalget stopper, skal der her opfordres til, at de svalende
drikke købes i automaten.



Fynskredsens langture 2006.

MTU-FYN inviterer i samarbejde med aktive klubber, til gratis
fællestur i farvandene omkring Fyn m.m.
Rodistancen på dagturene er ca. 30 km.
Tidspunkt: kl. 10.00 i den arrangerende klub til ca. kl. 17.00.
Medbring mad, drikke, vadesko og det rigtige tøj til vejret.
Tilmelding på opslagstavlen i din klub senest torsdagen før,
hvorefter klubbens kontaktperson ringer antal deltagere til Mona
tlf. 66188096 mobil 30633596 eller til kontaktpersonen i værts-
klubben.
Der roes i inrigger eller kajak.
Bådholdene sættes så vidt muligt på tværs af klubberne.
Klubbernes langtursmateriel kan begrænse deltagerantallet. I
tilfælde af overbookning, vil vi finde kreative løsninger.
Blæsevejr kan naturligvis også være årsag til, at turen bliver
anderledes end planlagt.

MTU-FYN
Mona Spangsgård

DATO STED MÅL
Søndag d. 9/7 Svendborg Roklub Thurø rundt m.m.

d.19-20-21-22/8 Limfjorden - Langtur Program følger

Søndag d. 27/8 Åbent hus i
Svendborg, Fåborg og
Rudkøbing Roklub

Øhavets dag
Det Sydfynske
Øhav

Søndag d. 10/9 Odense Roklub:
Outriggerroning
Stige Ø: Turroning

Fjordens dag
Odense Fjord

Lørdag d. 16/9 Nyborg Roklub
Afslutningsmenu kl.
19.00. Pris ca. 100 kr

Strandvænget



Sea Challenge

Sea Challenge er et etapeløb for kajakker og 2+inriggere og
er inriggernes og kajakkernes svar på Tour de France. Løbet
foregår i farvandet omkring Fyn og løbet er på 7 etaper
fordelt på 7 dage. Distancen er på ca. 300 km og de enkelte
etaper varierer fra enkeltstarten på 20km til kongeetapen på
85 km.

Etaperne er tilrettelagt, så deltagerne ser Fyn og den smukke
forskelligartede natur og samtidig oplever den hyggelige
stemning i de syv kystbyer: Svendborg, Fåborg, Assens,
Middelfart, Bogense, Kerteminde og Nyborg.

Sea Challenge er en konkurrence, hvor alle kan deltage på
deres niveau, elite såvel som motionist. Det er et kapløb som
i høj grad beror på udholdenhed, men hvis du/I ikke magter
at tage den lange tur alene, kan du/I opstille som et hold,
hvor I skiftes til at ro en etape. Kajakholdene kan bestå af
max. 3 roere og 2+ inriggerholdene kan bestå af max. 5
roere.

Ud over selve konkurrencen sørger Sea Challenge også for
primitiv overnatning i hver af målbyerne, forplejning i form af
morgenmad og frokost samt fragt af din bagage, så den er
tilgængelig, når du kommer i land.

Sidst men ikke mindst er Sea Challenge ikke kun for kajak-
og bådentusiaster, men også for deres ledsagere, der enten
følger kajakkerne/bådene i bil eller på cykel og på den måde
også kan opleve den forskelligartede natur, som Fyn kan
tilbyde.

Sea Challenge er
etapeløb for 2+ inriggere og kajakker rundt om Fyn.
Cirka 300 km.
Fra den 30. juli til 5. august 2006.
7 etaper på 7 dage.
nriggere og kajakker rundt om Fyn
 7 dage
Jesper Lorenzen



Billederne i bladet er fra instruktionsdagen





Kanindåb
Lørdag d. 19. august kl. 15.30

Årets fest i bådehallen kl. 18.30.
Mad og levende musik, kr. 120.
Drikkevarer til klubpriser.

Tilmelding på listen 



FÆLLESTUR d. 1-2-3 september 2006.

Vi mødes i Svendborg Roklub fredag aften kl. 20.00 til ost og rødvin.

 

Lørdag og søndag roer vi til eller omkring Thurø, Tåsinge og  Skarø.

 

Hvis der er nogen, der ønsker at ro fra Faaborg til Svendborg, er der
også mulighed for det.

 

Pris ca. 350,00 kr. for bådleje, overnatning og mad.

 

Rødvin, øl og vand skal du selv tage med.

 

Tilmelding senest d. torsdag d. 24. august 2006 til Bente på
benteaalund@mail.dk eller tlf. 62641213 eller Søren tlf.  40273747
eller på opslagstavlen.

 

Vi mødes mandag d. 28. august kl. 21.00 i roklubben for at
planlægge turen.

Bente og Søren



















Aktivitetskalender  for Faaborg Roklub

Dato Kl. Aktivitet

Juni 2006

To. 15. 18.30 Kæntringsøvelse robåde

16.-18. Landsmotionsstævne i Ry

Fr. 23. Sct. Hans Aften i Roklubben

Juli 2006

Sø. 9. 10.00 Fynskredstur fra Svbg. – Thurø rundt m.m.

30.-31. Sea Challenge Fyn i Faaborg Roklub

August 2006

Ti. 1. Deadline Åreblad nr. 4

Ma. 7. 18.00 Madpakketur

11.-13. Storebæltsroning

Ti. 15. Åreblad nr. 4 udkommer

To. 17. 18.30 Kæntringsøvelse robåde

Lø. 19. 15.30 Kanindåb med efterfølgende fest

Lø. 19.-22 Fynskredstur på Limfjorden

Ma. 21. 18.30 Kæntringsøvelse robåde

Sø. 27. Ø-Havets dag- Åbent Hus

Ma. 28. 21.00 Møde om fællesturen 1.-3. sep.

September 2006

1.-3. 20.00 Fællestur fra Svendborg

Sø. 10. 10.00 Odense Roklub – Fjordens Dag

Ma. 11. 19.00 Madaften

Ti. 12. 18.00 Madpakketur

Lø. 16. 10.00 Fynskredstur fra Nyborg – Strandvænget

Spisning kl. 19.00 – pris ca. kr. 100,00

Oktober 2006

Lø. 28. Standerstrygning og Madaften

November 2006

Fr. 24. 18.30 Julemaddag



Faste tidspunkter hver uge i ro-sæsonen

Hver tirsdag:
Kl. 17.00 Kajakinstruktion
Kl. 18.30 Holdfri aften – robåde
Kl. 18.30 Klubaften for kajakker

Hver torsdag:
Kl. 18.30 Klubaften for kajakker

Hver søndag:
Kl.  9.30 Kirkeroning





Fra Anne og Aksels bryllup den 18. mart 2006.


