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Formandens hjørne

På dette tidspunkt af året plejer vi at være i fuld gang med rosæsonen – men for mange 
har det kolde vejr forsinket sæsonstarten lidt. Dette er måske også forklaringen på, at 
tilstrømningen af nye medlemmer til instruktionen ikke har været så stor som håbet. 
Instruktører og andre hjælpere har gjort et godt stykke arbejde – og der skal herfra lyde 
en tak for den store indsats.

Vi håber, at vi endnu kan nå at få del nye medlemmer, så når vejret bliver lidt varmere og 
vandet virker mere tillokkende, prøver vi igen. Vi åbner for en ny omgang instruktion 
med Åbent Hus onsdag den 19. maj kl. 18.00-20.00. Har du en nabo eller bekendt som 
kunne være interesseret i at ro, så skal I opfordre ham eller hende til at komme den 19. 
Maj eller henvende sig til Bodil.

Kommer man i klubben på forskellige ugedage, vil man opleve lidt forskelligt, alt efter 
hvilke rohold der er i klubben og alt efter hvilke aktiviteter der foregår. I øjeblikket er 
mandag og onsdag præget af instruktion. Tirsdag er præget af ungdomsroere. Brian og 
Søren laver forskellige aktiviteter. Lad os håbe vandet snart bliver varmt nok til forsøg 
med sculler og kajak. Det plejer at være et hit. Jeg vil gerne bede om, at man respek-
terer, at tirsdag er ungdomsroning med de aktiviteter der passer til denne gruppe. Det 
skal selvfølgelig ikke forstås sådan, at andre medlemmer ikke kan bruge klubben!!

Lørdag den 8. maj er udråbt til at være storemurerdag. Når dette nummer af årebladet er 
røget i luften ved vi, om frostskaderne i vores sydmur er blevet repareret. Samme dag 
skulle vores nye pontonbro også komme på plads.

Af større arbejder forestår nyt gulv og ekstra vindue i ergometerrummet. Vi regner med 
at få dette arbejde udført inden vintersæsonen starter.

Maj måned plejer at være en måned med mange muligheder for rigtig flotte roture – jeg 
vil ønske alle en god romåned.

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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Rengøring

Liste over rengøring er ophængt i klubben – skriv dig på, ellers vil rengøringsudvalget tildele dig en 
tilfældig uge.

Kontakt evt. Elsebeth Elsted (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

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 med lækkert brød Pris kr. 25,00
Kl. 10.45 – 15.00 Alle kan komme ud og ro Gratis 

Vi skulle gerne have alle robåde og kajakker på vandet. 
Tilmelding  på opslagstavlen.

Konkurrence:

Hvor mange km bliver der roet i alle både og kajakker på vandet fra kl. 10.45 til kl. 15.00. 
Der er præmie til den, der gætter rigtigt eller kommer tættest på.

Kl. 13.00-14.00 Frokost buffet Pris kr. 35,00 
Kl. 15.30–16.30 Kaffe og lagkage Gratis
Kl. 18.30 Dagen afsluttes med spisning, musik og dans. 

Mad fra ” Frk. Jensen” : Pris kr. 210,00 

Varmrøget Laks med citronpeber, serveret på sprød salat, hertil krydderurtecreme og brød

Urtefarseret unghanebryst
Lammeculotte med persillesmør
Helstegt kalveculotte
4 slags salater 
2 slags kartofler
Fødselsdags is      

Tilmelding på opslagstavlen eller benteaalund@mail.dk

Der er brug for hjælpere til at:
Indkøbe og arrangere kaffe og rundstykker 2 personer
Indkøbe og arrangere frokost      3 personer
Kaffe og lagkage      2 personer
Borddækning 3  personer
Vi skal bruge 6 lagkager - er der 6 der vil lave en lagkage?

Interesserede hjælpere kan henvende sig til
Jan Madsen mail jan@ing-madsen.dk tlf. 29451463
Bente Aalund mail benteaalund@mail.dk tlf. 28547477

Arrangør - Tur og Motionsudvalget
Jan – Søren – Annie - Bente
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Danmarks bedste Motionsroklub

Så er vi igen i gang med kilometerræset.

I den første måned – april -  har 52 været ude at ro, i alt
2161 km, det giver et gennemsnit på 41,558km pr. roer.

Det er da en rigtig god start!

Bodil Madsen nr. 67

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

Morgen - rotur

Vi skal ikke snydes for vores morgenrotur  – søndag d. 20. juni kl. 5.00.  

Ja kl. 5.00 – du læste rigtigt. Så roer vi en times tid i solopgangen, går i land i Korshavn, hvor  
vi spiser morgenmad i morgensolen med masser af fuglesang. Og vi får måske en lille en til 
halsen. 

Efter morgenmaden roer vi videre Rundt om Avernakø og på spidsen af Avernakø spiser vi 
vores medbragte madpakke. Derefter retur til Roklubben. Vi er tilbage ca. kl. 14.00. 

Mød op. Medbring kaffe/te til morgenmaden og madpakke. Vi henter friskt brød fra Wendorff 
bageren.  

Som noget nyt har vi inviteret roere fra alle de Fynske Roklubber.  

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 17 juni.  

Tilmelding på opslagstavlen eller til benteaalund@mail.dk 
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Kajakinstruktion

Thomas instruerer et hold nye kajakroere i august måned 2010. Holdet er allerede nu 
overtegnet, men hvis du gerne vil på venteliste, så kontakt Thomas Heitmann, 
the@smiler.dk 

Kajakinstruktion foregår:
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.

Søndagslangture

Vi mødes 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. 13. juni kl. 9.00 - ansvarlig Bente Aalund
 (dato ændret pga. roklubbens fødselsdag den 5. juni)
Søndag d. 5. Juli kl. 9.00 – ansvarlig Jan Madsen

Se også aktivitetskalenderen på www.faaborg-roklub.dk

Et lille suk fra kassereren

Jeg vil utroligt gerne kende alle klubbens medlemmer, men må desværre erkende, at det 
endnu ikke er tilfældet! 

Et er så, at jeg ikke kender alle medlemmer, men jeg kender slet ikke deres ægtefæller 
eller samlevere, så når jeg så sidder her med lister over medlemmer og skal krydse af, 
hvem der har betalt, kan det nogle gange være lidt af et detektivarbejde, når der ikke står 
andet end ”overført” i tekstfeltet, og det navn der fremgår som betaler enten

· ikke er medlem af roklubben,
· har samme efternavn som indtil flere andre medlemmer,
· eller har et efternavn der ikke passer med et medlem.

DERFOR – HUSK ved kontingentbetaling at være så venlig at notere medlemsnummer  i 
referencefeltet.

Med venlig hilsen 
Kassereren
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Roklubbens hjemmeside

Følg med på www.faaborg-roklub.dk og se de seneste nyheder, ro-statistik og meget 
andet.

Sea Challenge 2010
i Faaborg den 1. - 2. august

I lighed med de seneste år, er der også i år ”kaproning” rundt om Fyn med deltagelse af 
inriggere og kajakker.

I år deltager der oven i købet en kajakroer fra Faaborg - Thomas Heidtmann.

Vi har brug for hjælpere, alle er velkomne, både de som plejer at hjælpe til og 
nye, der ikke før har været med.

Roklubben plejer at tjene ca. 10.000 kr. på de opgaver vi udfører.

Lørdag den 31. juli kl. 16.00 4-5 personer til:

• Afspærre området omkring roklubben
• Sætte info stander op
• Sætte øl/vand vogn op
• Mål/start bøjer gøres klar
• Sætte portal/reklamer op

Søndag den 1. august ca. kl. 13.00 - efter aftensmad

• 2 personer til opsætning af målområde
• 2 personer til øl/vand + infostand.
• 2 personer til salg af kage og kaffe.
• 2 personer til tidtagning
• 4-5 personer til optagning af både og kajakker.
• 1 person til ind/ udlevering af bagage.
• 6 personer til aftensmad
• 2 personer til nattevagt for at holde øje med bådene

Mandag den 2. august

• 7-8 personer til udsætning af startlinie, udlevering af frokost, speaker, sætte både 
og kajakker i vandet, overbæring ved Helnæs, checkpoint i bil ved Horne 
Sommerland

Interesserede må gerne melde sig til mig inden den 12. Juni. 

Bodil Madsen nr. 67
29 80 82 24
Mail bodilmadsen@hotmail.com 
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Aktivitetskalender for Faaborg Roklub
Dato Kl. Aktivitet
Maj 2010
On. 19 18.00-20.00 Åbent hus for nye roere
Lø. 22. 8.00 Fynskreds tur Assens – Helnæs (se hjemmesiden)

Juni 2010
Lø. 5. 10.00 Roklubben fejrer 110 års fødselsdag
Lø. 5 18.30 Fødselsdagsfest
10. Åreblad udkommer pr. e-mail 
Sø. 20. 5.00 Morgenrotur 
On. 23. 18.00 Skt. Hans Aften i Roklubben

Sankt Hans arrangement i Roklubben
onsdag den 23 juni 2010 kl. 18.00

Fællesspisning
Du medbringer selv alt spiseligt 

Vi sørger for at der er tændt op i grillen, så den er godt varm således at du har mulighed for at 
brænde et par gode bøffer af.

Drikkevarer kan købes til sædvanlige billige priser  

Tilmelding på listen i klubben eller til Lars Barnebjerg tlf. 62 61 74 10

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