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ÅREBLADET 

Læs inde i bladet... • Formandens hjørne • Kanindåbsfest • Måneskinstur • Medlemsliste • Aktivitetskalenderen • Sea Challenge 



 
 

Formandens hjørne 
 

Midt i sommervarmen sidder man og skal skrive et lille indlæg til Årebladet. Man kunne godt bruge 
en tur på vandet, måske en badetur til Svelmø, men som det er sædvanligt i denne sommermåned, 
har vi mange andre oplevelser vi skal nå. Roklubben ligger forholdsvis stille hen. Klubhuset er stort 
set overtaget af gæsteroere, som nyder vores dejlige rofarvand. Men måske kunne man lave en lille 
tur alligevel – med dette nummer af Årebladet vedlægger vi en medlemsliste så der kan dannes 
kontakter pr mail eller telefon. 
 
Kontingentopkrævninger for 2. halvdel af 2010 udsendes også i disse dage. Betalingsfristen er 30. 
august – Jeg håber medlemmerne får lagt opkrævningen i den rette bunke! 
 
Søndag den 1. august besøger Sea Challenge Fyn Faaborg, og jeg kan opfordre til at besøge klubben 
og opleve den særlige stemning når roerne ankommer til Faaborg midt på eftermiddagen. Har man 
mulighed for at give en hjælpende hånd med, og endnu ikke har meldt sig, så kontakt Bodil. 
 
Mange sommerhilsner  
Gert Flensberg.  
 

 
  

Fællestur til København  
den 3.-5. September 2010 

 
Der bliver fælles transport fra Faaborg fredag den 3. September 2010 til Københavns Roklub, 
hvor vi har lejet både og hvor vi skal bo.    
 
Københavns Roklub er én af Danmarks største roklubber, beliggende tæt ved Fisketorvet 
Shoppingcenter på Vesterbro.  
 
Tilmelding på opslagstavlen i Roklubben.  
 
Tur- og Motionsudvalget.  

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 

 
Danmarks bedste Motionsroklub 

 
93 flittige roere har roet tilsammen 11.279 km siden standerhejsningen. 
Det er 121,279 km, vi hver især har roet i gennemsnit. 
Det er meget flot. 
 

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



 

Sea Challenge 2010 i Faaborg  
søndag den 1. august og mandag den 2. august 

 
Sea Challege er ”kaproning” rundt om Fyn med deltagelse af inriggere og kajakker. 
 
Roklubben plejer at tjene ca. 10.000 kr. på de opgaver vi udfører ved arrangementet. . Dertil 
skal bruges frivillige hjælpere, både lørdag, søndag og mandag. 
 
Da det er midt i ferietiden, har mange svært ved at binde sig til at hjælpe. Men der mangler 
stadig hjælpere, så hvis du har mulighed for at hjælpe, kan du give besked til Bodil.   
 
Men – selvom du ikke skal/kan hjælpe, bør du møde op og opleve den særlige stemning der er, 
når roerne kommer i mål.  
 
Der er start i Svendborg kl. 12.00 og afhængig af vejr og vind kommer de første kajakker i mål 
midt på eftermiddagen.  
 
I år deltager en  kajakroer fra Faaborg - Thomas Heidtmann – så møde op og se 
Thomas komme i mål.  
 
Bodil – tlf. 29 80 82 24 - mail bodilmadsen@hotmail.com  
 
 

 
 
Sikkerhedsinstruktion før start.  
Læs mere på  www.seachallengefyn.dk  
 
 

Søndagstur 1. August 2010 
 

Vi mødes kl. 10.00 og vi forventer at være hjemme  ca. kl. 14.00, således at vi er hjemme i 
Klubben inden deltagerne i Sea Challenge ankommer fra Svendborg.  
Turen er også for nye roere, der er frigivet.  
 
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 Jan Madsen jan@ing-madsen.dk 
 
 



 
 

Kanindåb  
 
 

Den 14. August kl. 15.30 skal alle nye 
roere (kaniner) døbes. Man kaldes kanin 
indtil man er døbt. 
Dåben foregår ved en let ”indsmøring af 
cremer” efterfulgt af bad i det omkring 
liggende hav.   
 
Efter dåben kan forhenværende kaniner, 
tilskuer, motionsroere og alle andre købe 
fadøl og andet i bådehallen. 
 
Kl. 18.00 er der spisning til sædvanlige 
rimelig pris for en overdådig middag. 
Dåbsbeviser udleveres under middagen. 
Efterfølgende musik og dans til den lyse 
morgen. 
 
Tilmelding på opslag i roklubben. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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 

August 2010  

Sø. 1.  10.00 Fælles rotur 

Sø. 1.  Sea Challenge, 1. Etape Svendborg-Faaborg  

Ma. 2.  10.00 Start 2. Etape Sea Challenge Faaborg-Assens  

Fr. 6.   Stjernetur  

Ti. 10.   Åreblad udkommer pr. e-mail 

Lø. 14.  15.30 Kanindåb og fest  

Lø. 14.  18.00 Kanindåbsfest med spisning og dans  

On. 18.  19.00 Korttursstyrmandskursus  

September 2010 

Fr. 3.-Sø. 5.  Klubtur til København  

To. 9.  19.00 Maddag  

Fr. 10.   Åreblad udkommer pr. e-mail 

Sø. 19.   10.00 Rotur Rundt om Lyø 

Oktober 2010 

Fr. 8.-Sø.10.  Løvfaldstur på Gudenåen 

Sø. 10.   Åreblad udkommer pr. e-mail 

Lø. 30.   Standerstrygning/kaproning og maddag.  

 
 
 
 

 
Formiddagsroning 

 
 
Vi ror hver mandag og onsdag 
kl. 9.00, hvis vejret tillader 
det. 
 
Derefter er der kaffe på første 
sal, også selv om vi ikke har 
været på vandet.  
 
Det er frit for alle, som ønsker 
en tur til havs. Ingen 
tilmelding – bare møde op.  
 
Ring evt. til Peder 62618153 



 
Årerne i vandet… 

 
På en rotur mandag formiddag den 12. juli talte bådeholdet om årer - de gamle 
kendte af træ og de nyere af fiber. Er der vind, kan vi mærke, at vinden påvirker åren 
af fiber. 
 
Derfor mente Erik (kanin), at det måtte komme an på en prøve, om fiberåren kunne 
holde en m/k oppe.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter båden kom på land, blev 2 årer smidt i vandet, og de kunne holde m/k oppe. Det 
var stille vand og et herligt ophold i denne varme. 
  
Varm hilsen fra Lisbeth, nr. 9 

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

 
Roklubbens hjemmeside 

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

 


