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

 
 
 

Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk 

Formanden med Grethes fødselsdagskage ved roklubbens 110 års dag  



Formandens hjørne 
        

Så kom varmen og det gode ro-vand, som vi har sukket sådan efter, og det kom netop til vores 
jubilæum lørdag den 5. juni. Fra morgenstunden var der liv i klubben og hele dagen blev der 
roet, spist og snakket. 
  
Under morgenkaffen fik vi overrakt en pengegave på 2000 kr fra gammelroerne, 3 
redningsveste fra DFfR –Fynskredsen og flot kagemand og kagepige, som Grethe lige havde 
bagt samme morgen. 
 
Om eftermiddagen oplevede vi en lagkagesymfoni – tak til lagkagebagerne. Dagen sluttede 
med en hyggelig fest hvor lidt over 30 personer deltog. Der skal lyde en stor tak til alle, som 
gjorde en indsats for at gøre dagen til noget særligt. 
 
Jeg tror mange fik roet med nye mennesker denne dag, og måske vi skulle overveje at lave et 
tilsvarende arrangement på denne tid af året hvor vi får rystet posen lidt, og prøvet nye ro-
oplevelser. 
 
Næste fest er kanindåbsfesten i august. Kong Neptun har allerede anmeldt sit besøg i byen 
den 14. august, hvor man vil besigtige de udøbte roere i staden. Jeg håber at de nye 
medlemmer fra de sidste år har fundet så megen tryghed i klubben, at de tror på mig, når jeg 
siger, at alle får en individuel dåb afpasset efter den enkelte kanins grænser. Efter 
jubilæumsdagen glæder man sig allerede til den 14. august, hvor den samme gode stemning 
helt sikkert vil være til stede igen. 
 
Andet sted i dette nummer kan man læse om Sea Challenge og stymandskursus – vigtige 
datoer som skal krydses af i kalenderen. 
 
Jeg vil gerne ønske alle en rigtig god sommermåned og alt muligt godt i de lyse sommernætter 
– og husk at roning efter mørkets frembrud altid er en langtur og lys skal medbringes. 
 
Gert Flensberg 
 
 
 

 

 



Morgen – rotur 

 
Husk 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. 
 
Hvis vejret er til det roer vi videre Rundt om Avernakø. På spidsen af Avernakø spiser vi vores 
medbragte madpakke. Derefter retur til Roklubben. Vi er tilbage 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 

 

 
Sankt Hans 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. 40584934 eller lars@barnebjerg.dk 
 

 

 



Søndagslangture 
 
 
Tag med på fællestur søndag den 13. Juni 2010. Vi mødes kl. 9.00 og turens længde 
afhænger af vejret. Alle roere, der er frigivet, kan deltage. 
 
Medbring madpakke, kaffe, vand o.s.v.  
 
Skriv dig på sedlen på opslagstavlen i klubben eller send en mail til benteaalund@mail.dk 
 
Næste søndagstur er søndag den 4. juli kl. 9.00.  
 
Se også aktivitetskalenderen på www.faaborg-roklub.dk 
 
 

 
 
 

Sea Challenge 
 

Vi mangler fortsat hjælpere til Sea Challenge. 
 
I maj nummeret af Årebladet er der en liste med opgaver. 
 
Listen hænges nu op på opslagstavlen, så skriv dig på, hvis du kan hjælpe. 
 

Tillykke til Ingrid og Gert, der blev gift i Faaborg Kirke lørdag den 29. maj. 



Rotur til Berlin i Kr. Himmelfartsferien 

Spreewald 
 

Endnu en gang kan vi erfare, at samarbejde er en god ting. Denne gang førte et godt 
samarbejde med Assens Roklub til en skøn tur til et naturområde lidt syd for Berlin. Vi må 
endnu engang takke dem, der har sørget for at en sådan tur bare kører. Der er tænkt på alt. 
 
Det var lidt af en luksus tur med værelser og rigtige senge, ingen kolde bådehaller og tynde 
liggeunderlag. Det er måske et lille signal om, at gennemsnitsalderen ikke bliver mindre. 
Ja  -  maden var der også styr på. Det kneb måske lidt med aftensmaden på vandrehjemmet, 
hvor der knap var mad til alle, hvert fald gjaldt det om at være hurtig. Næste dag tog vi i 
stedet ind på den nærmeste restaurant,  hvor vi kunne spise os mætte i fred og ro på et typisk 
Gasthof på landet.  
 
Det var en skøn rotur i en dejlig natur med masser af naturoplevelser til en baggrundsmusik 
fra nattergalen. 

 
Der blev set oddere, storke, traner og 
spor efter bæver og myggene sørgede for 
at holde os beskæftiget. Og som det vist 
næsten altid går, da vi med nogen 
besvær havde fået fremskaffet noget 
myggebalsam, ja så var myggene væk. 
Så nu har klubben 4 flasker 
myggebalsam billigt til salg. 
 
Det var ikke kun naturen, der bød på 
spændene oplevelser. Der var også en 
masse sluser som gav nogle udfordringer. 
Hvor mange både kunne vi være? Hvilke 
håndtag skulle der trækkes i? Og et sted 
var skinnevognen, som vi skulle trække 
bådene over med væk. Men Carsten fra 
Assens løste den udfordring ved 

simpelthen at smide tøjet og dykke ned efter den på bunden af floden, og selv om Carsten er 
vinterbader, var det nu lidt frisk gjort. 
 
En enkel test i hvor hurtig mandskabet kunne komme fra borde havde vi også, da en af 
bådene satte spidsen fast i sluseporten og blev holdt ned da vandet strømmede ind og båden 
truede med at brække midt over, men også dette endte lykkeligt. 
 
108 km blev det til, for dem som ikke fik bevilget en halv landdag. Det blev en tur, som vi sent 
vil glemme og som end ikke et det kolde vejr kunne ødelægge. 
 
En rigtig god tur sammen 10 friske roere fra Assens Roklub.  
 
Jan Madsen 



Eksotisk maddag 
 

Tirsdag den 4. maj var 40 medlemmer mødt op til maddag.  
Kokkene var Elsebeth, Hans-Henrik, Gert, Ingrid og Kay.  
 
Vi fik noget dejlig mad  - ”Peters tai-ret” og til alle de, der spurgte efter opskriften er 
her i grove træk, hvad det handler om.: 
 
Til 4 personer…. 
 
4 kyllingefiletter 
2 bundt forårsløg 
1 bakke champion 
2 røde peberfrugter  
½ kg. gulerødder 
  
Alt snittes i stave eller stykker, og svitses i mindre portioner i VARM pande/gryde i 
olie. 
Hæld det hele i en gryde og tilsæt 2 dåser kokosmælk ( kan evt suppleres med / 
erstattes af lidt hønse boullion ( så det bliver lidt mindre fedt) 
3-4 spsk grøn karrypasta  (kan købes i Føtex) 
Fiskesauce + soya (ca. 1 tsk af hver ) 
………………. 
Jasminris koges og serveres til + ½ limefrugt til at man kan presse saft ud over 
suppen 
…………..…. 
Tilsæt mere grøn karry, hvis det har for meget kokossmag. 
Forslag : Serveres i dyb tallerken som en slags suppe, med sidetallerken til jasminris, 
som så puttes op i suppen efterhånden.  
 
Velbekomme 
 

 
 
 



 
 

Danmarks bedste motionsroklub 
 

Vi var ved udgangen af april måned nr. 5 i 2. division.  
 
Siden standerstrygning har 84 roere tilsammen roet 6066 km, dvs. 72,2 km/roer. 
 
Det er en fremgang på næsten 30 km/ roer på kun en måned på trods af, at vejret ikke har 
været med os. Det er rigtig flot. 
 
Ca. den 10. juni ved vi hvilken placering vi nu har. 
 
Sidste år på samme tid havde vi roet 79 km/ roer, men sidste år var vejret noget bedre hele 
foråret.  

 
 
 

 
 

 
 

 

Alle frigivne roere uden kortturstyrmandsret inviteres hermed til at deltage i 

korttursstyrmandskursus  
 

 
 

Kurset omfatter følgende.: 

 

• Styreteknik 

• Søvejsregler 

• Kommandoer 

• Vind & vejr 

• Materiellet 

• Lokale forhold 

 

Kurset forventes at tage ca. 3 timer 

 
Tilmelding til Lars Barnebjerg tlf. 62 61 74 10 eller på listen der ophænges i roklubben. 



 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

 

Juni 2010 

Sø. 13. 9.00 Fælles rotur 

Sø. 20.  5.00 Morgenrotur  

On. 23.  18.00 Skt. Hans Aften i Roklubben 

 

Juli 2010 

Sø. 4.  9.00 Fælles rotur 

13-06-10  Åreblad udkommer pr. e-mail  

   

August 2010 

Sø. 1. 9.00 Fælles rotur 

Sø-Ma 1.-2.  Sea Challenge Fyn  

Fr. 6.  ca. 21.00 Stjernetur  

10.   Åreblad udkommer pr. e-mail  

Lø. 14.   Kanindåb + fest 

On. 18. 19.00 Korttursstyrmandskursus 

 

September 2010 

3.-5.   Fællestur til København 

To. 9.  19.00 Maddag  

Sø. 19.   Rotur til Lyø 

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


