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Dagligt ro-farvand en søndag i februar 2010

ÅREBLADET 

Velkommen til det nye Åreblad. Efter 28 år med et traditionelt, trykt forenings-
blad, har bestyrelsen nu besluttet at gå nye veje og videreføre bladet i 
elektronisk form. Det giver en både billigere og hurtigere produktion.

Medlemmerne vil hver måned modtage Årebladet pr. mail som pdf-fil, og 
inden længe vil bladet også være at finde på roklubbens hjemmeside.

Medlemmer uden mail-adresse modtager bladet i papirform og der vil blive 
lagt ekstra eksemplarer frem i klubhuset. 

Som hidtil vil bladets indhold være en blanding af information og inspiration til 
gode oplevelser både på vandet og i klubbens øvrige aktiviteter. 

Bestyrelsen håber alle vil tage vel imod det nye Åreblad. 



Formandens hjørne

Ved konstitueringen af bestyrelsen d. 8 marts blev jeg valgt som klubbens nye formand. 
Når man tænker på den lange række af markante formænd, der har tegnet klubben gen- 
nem årene, er det ikke uden bæven, man går ind til dette hverv. Men jeg vil gøre, hvad 
jeg kan, og med alle de ihærdige medlemmer, som på hvert deres områder gør et stort 
arbejde for vores klub, er jeg sikker på, at det nok skal lykkes at bringe skuden videre.

Dette er det første nummer af det elektroniske Åreblad. Jeg håber bladet i det nye 
format får en god start, og mindst lige så underholdende og oplysende som det gamle.

Om godt 2 uger – den 28. marts - hejser vi standeren til en ny sæson. Vi har de sidste 
år kun akkurat holdt medlemstallet på 110-120 medlemmer. Vi har plads til flere, og det 
vil give en bedre økonomi, hvis vi kunne øge medlemstallet. Så kender du et potentielt 
medlem i din omgangskreds, så inviter vedkommende med til standerhejsningen, hvor vi 
holder åbent hus.

Instruktionsweekenden bliver d. 17. og 18 april. Nye medlemmer fra de sidste år, som 
kunne tænke sig en genopfriskning, er også meget velkomne denne weekend. Som om-
talt andet sted kan man henvende sig til instruktionschefen Bodil. Vi håber på mange nye 
medlemmer, og det er et fælles ansvar for os alle, at de får en god start, så de bliver i 
klubben. Mere om dette i de kommende numre af Årebladet.

Der er mange praktiske ting at tage vare på, inden vi kan sætte de første både i vandet. 
Som omtalt andet sted, kan man melde sig til de forskellige arbejdsopgaver, der er nød-
vendige for at få klubben til at fungere optimalt. De sidste år har vi manglet en person, 
som vil være ansvarlig for, at vores udendørsarealer bliver holdt på passende måde. Lidt 
lugning og fejning ville ikke være af vejen, så hvis du kunne tænke dig at hjælpe her så 
sig til.

Bestyrelsen har netop bestilt en ny pontonbro, som skulle stå færdig den 10. april. Den 
gamle kunne simpelthen ikke mere, og vi håber der hermed er skabt gode forhold for 
kajakker og outriggede både.

Jeg glæder mig til endnu en rosæson og ser frem til at vi kan hejse standeren den 28. 
marts.

Gert Flensberg

Roklubbens bestyrelse 2010

Gert Flensberg, formand. tlf. 41 60 11 42, gertminor@stofanet.dk 

Jan Madsen, næstformand, tlf. 29 45 14 63, jan@ing-madsen.dk 

Lars Barnebjerg, tlf. 40 58 49 34, lars@barnebjerg.dk 

Lone Hansen, kasserer. tlf. 62 64 12 19, lonehansen@dbmail.dk 

Bodil Madsen, instruktion, tlf. 29 80 82 24, bodilmadsen@hotmail.com 

Søren Skytte Jørgensen, ro- og materialechef, tlf. 40 27 37 47, s.skytte.jorgensen@stofanet.dk 

Jane Snedevind, sekretær, tlf. 22 53 52 88, jane.s@spaantec.dk
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Gåtur på Ø-havsstien

Roklubben arrangerer gåtur på Ø-havsstien fra Svanninge Bakker til Falsled. 

Vi mødes ved Skovtrolden søndag den 14. marts kl. 9.30 og går på Ø-havsstien til 
Falsled. Der vil blive arrangeret kørsel tilbage til Skovtrolden/Faaborg. 

Det er en lidt længere tur, så husk en stor madpakke, drikke-varer og godt fodtøj. 

Hilsen tur-udvalget
Tilmelding til jan@ing-madsen.dk
Eller på opslagstavlen i Roklubben 

Se kort 1 over Øhavsstien på www.sydfynskeoehav.dk/index.php?pid=497 

Forny din svømmeprøve – eller bare svøm

Hvornår har du sidst aflagt svømmeprøve? Hvis du skal ro, skal der være aflagt svømme-
prøve inden for de seneste 3 år. Hvis du ikke kan huske, hvornår du sidst har aflagt 
svømmeprøve, kan du få det oplyst hos Gert . 

Vi har lejet svømmehallen

søndag d.  21. marts 2010 kl. 14.00-16.00

hvor du har mulighed for at forny din svømmeprøve, eller du kan komme bare for at få 
svømmet sammen med resten af medlemmerne fra Roklubben.  

Vi kan tage et par kajakker med, hvis der er interesse for kæntringsøvelse.
Kajakkerne skal gøres rene, som menneskene, inden der er adgang til bassinerne.

Der er kakao og boller i roklubben bagefter.

Tilmelding senest 19. marts på opslagstavlen i Roklubben eller til 
Bodil - bodilmadsen@hotmail.com

På bestyrelsens vegne

Bodil Madsen 

Rengøring

Rengøringen i roklubben koordineres af rengøringsudvalget som ledes af Elsebeth Elsted. Udvalget 
vil gerne suppleres med et par medlemmer mere, så hvis du vil gøre en indsats her så kontakt 
Elsebeth Elsted,  tlf. 20 73 45 77.
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Faaborg Roklubs Støtteforening

Vi indkalder herved til ordinær generalforsamling

Fredag den 19. marts 2010 kl. 18.30 i Roklubben

Dagsorden iflg. vedtægterne:

• Valg af dirigent
• Formanden aflægger beretning
• Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse
• Fastsættelse af kontingent for indeværende år
• Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Svend Christoffersen
Hans-Erik Steiner-Johnsen

• Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
Harry Kjeldsen
Torben Basnæs Christensen

• Valg af 2 revisorer. På valg er:
Jørgen Rise
Erik Steiner

• Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: Grethe Kjeldsen
• Indkomne forslag, indsendes senest 12. marts 2010.

 Der er forslag til navneændring til ”Gamle Roere” til 2. behandling
• Eventuelt

Efter generalforsamlingen bydes på buffet.

Derefter vil kaptajn Henrik Solmer, Svendborg, fortælle om jomfrusejladsen med verdens største 
containerskib.

Pris kr. 60 pr. person. Vin, øl, vand til sædvanlige priser. 
Gæster er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi glæder os til at se Jer.

Bestyrelsen

Gåtur til Bjørnø

Når det nu er koldt og vandet er frosset og det derfor ikke er muligt at ro, ja så er det jo fristende 
at benytte sig af at besøge den ø til fods, som vi så tit har roet til og ikke mindst rundt om. Vi var 
nogle stykker, der ikke kunne stå for den fristelse at bevæge os ud på isen og til Bjørnø. Der var 
godt nok lidt diskussion frem og tilbage, for der stod nogle skilte, der ikke ligefrem opfordrede folk 
til at bevæge sig ud på isen, men da der nu var i hundredevis af folk der ”overså” disse skilte og 
bevægede sig ud på isen med barnevogn, kørestol m.v., så tog vi turen over.

Det fortrød vi ikke, isen virkede ret solid. De indfødte havde målt den til 25 cm, 5 cm tykkere end 
dagen før. Det var dejligt vejr, og de fleste af os havde fået rigeligt med tøj på. Turen derover blev 
belønnet med en dejlig krus varm kakao, som de indfødte solgte til de stakkels turister, der havde 
vovet sig over isen.

Da vi kom tilbage, blev vi modtaget med åbne arme af ordensmagten, som på snescooter og udsty-
ret med megafon havde travlt med at sikre, at der ikke var flere turister, der vovede sig ud på isen.

Isen holdt. Om det var farligt at vove sig ud på isen, får vi nok aldrig opklaret. Jeg tror de fleste af 
os der deltog, syntes at det var farligere at krydse Svendborgvej. Men at det var en skøn tur det er 
sikkert.

Jan



Information til nye/kommende roere i Faaborg Roklub

Faaborg Roklub råder over forskellige slags robåde og kajakker. For nye medlemmer er der 
fortrinsvis instruktion i den robåd, der kaldes inrigger. Den findes med 2 årer og styrmand, og med 
4 årer og styrmand.

Inrigger er en bådtype alle kan lære at ro i, både unge og ældre.

Kunne du tænke dig at lære at ro, har du nu muligheden:

• Åbent hus, i forbindelse med standerhejsning, den 28. marts 2010 kl. 10.00 til 12.00.
• Instruktionsweekend den 17.-18. april kl. 10.00 til ca. kl.15.00.
• Efterfølgende ca. 8 lektioner på vandet

Vi forventer, at man så vidt muligt deltager hele instruktionsweekenden. Til gengæld får du frokost 
begge dage.

Vi kommer på vandet både lørdag og søndag. Husk, der kan være koldt på vandet, ski-undertøj er 
godt, og i øvrigt tøj man kan bevæge sig i. Sko med ikke for bred hæl, da der ikke er meget plads i 
fodstøtten.

Man må forvente at roning tager tid som at spille golf.

Mød op til åbent hus og tilmeld dig instruktionsweekenden, eller kontakt Bodil Madsen på mail 
bodilmadsen@hotmail.com eller tlf. 29 80 82 24, senest 15. april 2010.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 4. juli til fælles rotur med madpakker.

Senere på sæsonen forventes det at du deltager i korttursstyrmandskursus. Det tager en aften.

Særligt til nye roere fra sidste sæson

I forbindelse med instruktionsweekenden vil bestyrelsen gerne invitere alle nye roere fra sidste år. 
Målet med dette er:

• Man får genopfrisket det, man lærte sidste år.

• Man får hilst på hinanden igen, kan evt. finde nogen at tage ud at ro med.

• Nåede man ikke at blive frigivet, kan man evt. blive det i den weekend.

• Være med i bådene, som de ”erfarne”. Det gør det lettere for instruktørerne at instruere nye 
roere.
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Aktivitetskalender for Faaborg Roklub
Dato Kl. Aktivitet
Marts 2010 
Sø. 14. 9.30 Gå-tur Svanninge Bakker til Falsled
To. 18. 19.00 Arbejdsdag
Lø. 20. 9.00 Arbejdsdag 
Sø. 21. 14.00 Svømmehallen 
To. 25. 19.00 Arbejdsdag
Lø. 27. 9.00 Arbejdsdag 
Sø. 28. 10.00 Standerhejsning
Sø. 28. 10.00-12.00 Åbent Hus i Roklubben  
April 2010
10. Åreblad udkommer pr. e-mail 
Lø. 17-18. 10.00 Instruktionsweekend. 
Maj 2010
Sø. 2. Fælles rotur fra Faaborg Roklub
Ti. 4. 19.00 Maddag
10. Åreblad udkommer pr. e-mail 

Arbejdsdage i Roklubben:

Torsdage kl. 19.00-21.00: 18/3 og 25/3. 

Lørdage kl. 9.00-13.00: 13/3, 20/3, 27/3. 

Redaktion: 
Karen Bertelsen, 20 13 90 85, lindevej19@mail.dk
Morten Nielsen, 22 95 91 09, mnibib@gmail.com
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