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Standerhejsning i fint solskin den 28. marts

ÅREBLADET 

Så er den nye rosæson i gang. De første ture er roet, naturligvis med roere iført 
redningsvest. Vandet er stadig koldt. Som det ses inde i bladet kan man være 
rigtig heldig med vejret i påskedagene – det gælder bare om at vælge den 
rigtige dag.

Det første stykke tid bedes alle holde udkig efter flydende pæle, brostumper og 
andet vraggods fra isens hærgen i vinterens løb. Det kan gøre stor skade på 
bådene.

Bestyrelsen ønsker alle en god og aktiv sæson med mange oplevelser på 
vandet.



Formandens hjørne

Standerhejsningen den 28. marts blev en velbesøgt dag, hvor vi havde et par hyggelige 
timer. Dagen før havde ca 20 af klubbens medlemmer gjort klar til denne store dag, og 
alt var klart og parat til årets første (ordinære) rotur.

Vi havde jo også åbent hus – men desværre så vi ikke nogen gæster. Vi prøver derfor at 
holde endnu et åbent hus onsdag den 14. april kl 19-20, hvor interesserede kan komme 
forinden instruktionsweekenden.

Efter instruktionsweekenden vil der være instruktion mandag og onsdag kl 18.00 og ca. 5 
uger frem. Hver tirsdag vil der være aktiviteter for vores unge medlemmer, Søren og 
Brian vil tage sig af dette. 

Når du sidder med dette åreblad på skærmen, skulle du gerne have fået kontingent-
opkrævning for første halvår. Efter den sidste generalforsamling er kontingenterne som 
følger:

Voksne kr 1.500,00
Voksne nye kr 1.150,00
Ungdomsroer kr 1.100,00
Ungdom nye kr 810,00
Passive kr 125,00

Desværre slog disse ændringer ikke igennem, da den første kontingentopkrævning blev 
lavet. Så derfor må man være forberedt på, at den samlede kontingentforhøjelse bliver 
opkrævet i andet halvår.

Vores nye pontonbro er kommet og vil måske være i vandet når du læser dette blad – jeg 
synes det er et fornuftigt køb, vi har gjort og tror vi vil få megen glæde af den.

Vores ergometerrum trænger til en overhaling, især et nyt gulv er tiltrængt. Det er en af 
de opgaver bestyrelsen arbejder med i øjeblikket, og vi håber der hurtigt kommer en 
tilfredsstillende løsning.

Jeg vil gerne ønske alle en rigtig god rosæson 2010.

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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Fællesture med Fynskredsen

Fynskredsen arrangerer spændende fællesture fra de forskellige klubber. 

Første tur er søndag den 9. maj fra Kerteminde Roklub til Romsø.

Se opslagstavlen i klubben og www.faaborg-roklub.dk for nærmere information og tilmelding.

Tur- og motionsudvalget.

Rengøring

Rengøringen i roklubben koordineres af rengøringsudvalget som ledes af Elsebeth Elsted. Udvalget 
vil stadig gerne suppleres med et par medlemmer mere, så hvis du vil gøre en indsats her så 
kontakt Elsebeth (2073 4577)

Formiddagsroning – er det noget for dig?

Vi mødes i klubben mandage og onsdage kl. 9.00 til en hyggelig tur på vandet, hvis vejret tillader 
det.

Derefter er der kaffe på første sal, også selv om vi ikke har været på vandet. Vi starter onsdag d. 7. 
April, så må vi se hvor mange der kommer, så vi kan fordele os.

Det er frit for alle, som ønsker en tur til havs.

Peder 62618153

Danmarks bedste Motionsroklub

Kære roere

Jeg tilmelder os til motionsturneringen ”Danmarks bedste Motionsroklub” igen i år. Kort fortalt går 
det ud på at flest mulige medlemmer ror mest muligt. Man opgør antal roede km. den sidste i 
måneden, man opsummerer hele tiden.

Sidste år lå alle fynske klubber pænt placeret, også os, men vi kan gøre det bedre.

Tag nu lige en ekstra rotur, man har det så dejligt ude på vandet. Glemt er stress og jag.

Du kan læse mere på www.roning.dk/aktiviteter/motionsturneringen

Venlig hilsen
Bodil Madsen, nr. 67

Roklubbens hjemmeside

Følg med på www.faaborg-roklub.dk og se de seneste nyheder. Du kan f.eks. se ro-statistik 
(opdateres hver måned), opdateret aktivitetskalender for resten af sæsonen, og du kan læse både 
dette og tidligere numre af Årebladet.

http://www.faaborg-roklub.dk/
http://www.roning.dk/aktiviteter/motionsturneringen
http://www.faaborg-roklub.dk/


Endelig har isen sluppet sit tag i fjorden – men pas nu på !

Isen har ødelagt mange bade- og bådebroer i fjorden. Det betyder at vi skal være utrolig opmærk-
somme på drivende rester af disse broer. Der har aldrig været så meget drivende vraggods som 
efter denne vinter.

De fleste broejere har været meget opmærksomme på at få reddet resterne af deres broer, men 
alligevel driver store mængder vragtømmer rundt i fjorden.

En drivende pæl, der ligger lige i vandoverfladen er svær at se, men den kan nemt slå hul i en af 
vores træbåde – så vær opmærksom.

Lars Barnebjerg

Søndagslangture

For at alle har mulighed for at komme på en lang dagstur, har Tur- og motionsudvalget 
besluttet, at der tages på langtur den første søndag i hver måned.

Vi mødes altid kl. 9 med forventet hjemkomst sidst på eftermiddagen. Turen kan også 
slutte tidligere, hvis regn, vind eller andet gør at turen må afkortes.

Du skal selv medbringe, hvad du har brug for i løbet af dagen: madpakke, kaffe, vand 
osv.

Skriv dig på opslagstavlen i klubben, eller send en mail til benteaalund@mail.dk

Der er foreløbig planlagt følgende ture:

Søndag d. 2. maj kl. 9  - ansvarlig Annie Henriksen

Søndag d. 13. juni kl 9 - ansvarlig Bente Aalund (dato ændret pga. roklubbens 
fødselsdag den 5. juni)

Se også aktivitetskalenderen på www.faaborg-roklub.dk 

http://www.faaborg-roklub.dk/
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Kajakinstruktion

Så er det igen tid til kajakinstruktion. Vi tager et hold på max. 8 personer i følgende forløb:

Lørdag den 14. august kl. 09.00-16.00 og
Søndag den 15. august kl. 10.00-15.00

Herefter instruktion fire onsdage kl.18.00-20.00. Man skal deltage i hele forløbet for at blive frigivet.

Instruktionen er planlagt som et 
frigivelsesforløb på ca. 16 timer. Efter 
instruktion vil roeren være frigivet til 
selvstændig roning i klubbens kajakker 
indenfor dagligt rofarvand.

Forplejning i weekenden: medbring 
madpakker. Klubben giver en øl eller vand.

Beklædning: Alle roere skal i vandet som en 
del af instruktionen i sikkerhed. Våddragt, 
helst Longjohn, og en vindtæt anorak 
anbefales. Som alternativ anvendes tøj efter 
tre-lags princippet, inderst 
svedtransporterende sportsundertøj, 
mellemlag af uld, yderst vind og vandtæt 
overtøj. Bomuld suger vand og er ubrugeligt i 
kajak! Bliver det meget varmt kan vi nøjes 
med badebukser, men vær opmærksom på at 
det er afkøling der er den største risiko i 
kajak. Husk håndklæde og skiftetøj til brug 
efter instruktionen.

Oplys venligst instruktøren om eventuelle 
sygdomme, der giver forøget risiko for 
lammelser, bevidsthedstab eller kramper 
(f.eks. epilepsi).

Krav for deltagelse i kajakinstruktion:
• Frigivet roer i klubbens robåde
• Fyldt 12 år 
• Kan svømme mindst 600 m 

Tilmelding til Thomas Heitmann, medlem nr. 120, på the@smiler.dk 

Instruktionsweekend

Kære roere fra sidste år.

Vi har instruktionsweekend den 17.-18. april fra 10.00-15.00
 
Jeg vil gerne invitere Jer med som "fyld", dvs nogen der kan ro, for at der ikke kun er nye i bådene.
Der er 2 grunde: I får genopfrisket roningen og I mødes igen og får nogle kontakter, som I evt. kan 
ro sammen med. 

Jeg vil gerne have tilbagemelding om I kan komme til instruktionsweekenden, eller hvis der er i 
øvrigt er problemer med at komme ud at ro.
 
Bodil Madsen

mailto:the@smiler.dk


Anstrengende tur til bakkerne med græs på

Altså mennesker er nu lidt sære. Specielt roere. Som nu ham, der stoppede mig ind i MIN bil og 
kørte hen til et sted med en skovtrold, hvor der stod nogle næsten lige så sære folk med rygsække 
på, tydeligvis uden godbidder i.

Og kunne han så finde ud af det der med bilen. Nej, altså. Hvor tog det lang tid, han var ikke til at 
trække af sted, bare fordi han ikke kendte tricket med at låse bagdørene.

Nå, det hjalp lidt da vi kom over vejen og ud i græsset. Snus, det var godt. Men der var mange at 
holde styr på, nok en 8-9 stykker, som jeg blev nødt til at holde øje med. Altså, de kunne bare ikke 
finde ud af at gå i flok. Hele tiden var der nogen bagved, og andre langt foran. Sikke et arbejde, det 
var lige før jeg blev nødt til at bide nogen af dem i hælene.

Og så stod de stille på steder hvor der 
lugtede af ingenting. På toppen af sådan 
nogle bakker, bare for at kigge. Altså! 
Der var jo ikke andet end græs. Kom vi 
så endelig forbi nogle spændende buske 
og stengærder, så var det bare videre, 
videre, uanset hvor mange lækre mus 
der gemte sig.

Man skulle tro de ikke havde spist deres 
morgenfoder, for efter bare 3 timer 
begyndte deres menneskemaver at 
knurre højlydt. Trætte var de også, 
skulle SIDDE ned og spise! Mens en 
anden en måtte klare gravearbejdet helt 
alene.

De er i det hele taget ikke til ret meget, de der roere. Bare fordi det haglede lidt skulle de straks 
have hætterne op og hænderne for ansigtet – krystere siger jeg bare. Kender ikke til at ryste pelsen 
tør.

Og så snakker de hele tiden, og står stille igen og igen. Efter sølle 20 km var turen åbenbart slut, 
jeg blev i hvert løftet op i en HELT FORKERT bil, som hverken var lille eller rød. Det hjalp da jeg kom 
hjem til min egen morfar. Han forstår hvad en hund vil have!

Tog mig en lille lur om aftenen. Ikke fordi turen havde været lang, men hvor bliver man træt af at 
passe på 9 mennesker en hel dag. Var jeg ikke gået foran og havde vist vejen til Falsled, så var de 
aldrig nået hjem. Altså roere!

Cappo

Rotur 2. påskedag - sæsonen er i gang



Aktivitetskalender for Faaborg Roklub
Dato Kl. Aktivitet
April 2010
On 14. 19.00 Åbent hus for nye roere 
Lø. 17-18. 10.00 Instruktionsweekend. 
Maj 2010
Sø. 2. Fælles rotur fra Faaborg Roklub
Ti. 4. 19.00 Maddag
Sø. 9. Fynskreds tur Kerteminde - Romsø
Ma. 10. Åreblad udkommer pr. e-mail 
Lø. 22. Fynskreds tur Assens - Helnæs

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

Roklubbens 110 års fødselsdag

Roklubbens fødselsdag fejres lørdag den 5. juni 2010 kl. 10.00 - ??

Program

Kl. 10.00 Velkomst ved formanden
Kl. 10.15 Morgenkaffe og rundstykker
Kl. 10.45 – 15.00 Alle kan komme ud og ro
Kl. 13-14 Frokost buffet
Kl. 15.30 – 16.30 Kaffe og lagkage
Kl. 18.30 Dagen afsluttes med mad dans og musik

Ret til ændringer forbeholdes

Der er brug for hjælpere til at:
• Indkøbe og arrangere kaffe og rundstykker

• Indkøbe og arrangere frokost

• Kaffe og lagkage

Interesserede hjælpere kan henvende sig til

Jan Madsen email jan@ing-madsen.dk tlf. 29451463
Bente Ålund email benteaalund@mail.dk tlf. 28547477
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