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  29. årgang 

ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne 

• Kanindåben er aflyst 

• Maddag 

• Motionsstævne i Nyborg  

• Aktivitetskalenderen 

 
Roere i Dyreborg  

 



Formandens hjørne. 

 
Sea Challenge passerede Faaborg i år i det fineste vejr. Der skal lyde en stor tak at alle, som ydede 
en indsats for,  at Faaborg Roklub endnu en gang kunne afvikle vores del af arrangementet, og 
derved skaffe en solid indtægt til bådefonden. Det endelige resultat kan vi først give i næste 
nummer af årebladet, men det ser fornuftigt ud. 
 

Sommeren har for mange af os budt på skønne oplevelser på ferielangture rundt omkring. Den 
legendariske langtursroer Niels Ventegodt skrev i tidsskriftet Frem i 1925 om langtursroningen, og 
jeg kan ikke lade være med at citere et par sætninger i hans indledning: 
 
”Den, der blot en eneste Gang har prøvet at sidde i den slanke Baad en Sommerdag og med takst-
faste Tag skyde en pæn Fart hen over Øresunds blide, blanke Vand, nydende den friske Luft og 
følgende de smukke, skiftende Landskaber, der ruller sig op for en, hver Gang en Pynt passeres, vil 

næppe senere hen lade en Lejlighed gaa fra sig til ved Årens Hjælp, sammen med gode Kammera-
ter, at foretage de Ture, kortere eller længere, som vore hjemlige Farvande egner sig saa glimrende 
til”  
 

.. her må I gerne trække vejret, inden vi fortsætter med et par sætninger mere:   
 

”Først med Flerdagsturerne med deres over 100 km, begynder den Form for Rosport, der kaldes 
”Langtursroning”, der uden Tvivl er den sundeste Form for al Idræt samtidig med, at den vel nok er 
den mest afvekslende. Faa er de Idrætsgrene, der byder sin Dyrker 24 timer i Døgnet ude i 
Naturen. Selv om den passionerede Fodgænger eller Cyklist driver det til at overnatte ude i det fri, 
vil han ikke om Dagen kunne undgå at sluge en ikke ubetydelig Mængde Landevejsstøv, ligesom 
han maa være klædt i tykt, tætsluttende Tøj, der kun i ringe Grad tillader Lys og Luft at komme i 
Forbindelse med Legemet, hvorimod Langtursroeren, der færdes paa og ved det friske støvfri Hav, 

kan udøve sin Sport i den lettest mulige Paaklædning, hvis han da i det hele taget har noget paa. 
Og hvem har lettere Adgang til et Søbad?” 
 
Niels Ventegodt kan vi ud over en gribende beskrivelse af langtursroning måske også takke for at vi 
i dag har et lantursreglement. Han beskriver i samme artikel hvorledes han roede fra Refsnæs (ved 
Kalundborg)  til Fynshoved i en stiv kuling sammen med hans kone Edel og deres hund Buster på 
styrmandssædet. Under en tur i 1926 fra London til Indien led han forlis i Spanien hvor den kun 20 

år gamle roer Christian Hansen fra Odense druknede.  

 
Dette giver mig anledning til at præcisere, at ture efter solens nedgang og ture udenfor dagligt 
rofarvand er langture. Dagligt rofarvand afgrænses af en ret linje fra Svelmø til Knold. En tur til Lyø 
er altså en langtur. På langture skal alle roere have aflagt svømmeprøve indenfor de sidste 3 år, og 
styrmanden skal have langturstyrmandsret. 

 
KANINDÅB. 
 
Da vi i år har meget få kaniner og interessen for kanindåbsfesten har været begrænset har 
bestyrelsen vedtaget ikke at ulejlige kong Neptun i år. Kanindåben er altså aflyst, men til gengæld 
vil vi lave en standerstrygningsfest lørdag 30. oktober i stedet for. 
 

KODELÅSEN. 
 
Det synes at fungere godt med vores nye låsesystem. Men for at undgå uønskede besøg i klub-
huset, er det altså nødvendigt at man låser portene indefra og benytter hovedindgangen når 
man forlader klubhuset og tager på vandet. 
 

God eftersommer Gert Flensberg.  

 

Formiddagsroning  
 

Der er stadig formiddagsroning  mandage og onsdage kl. 9.00.  
 

Mød op – ingen tilmelding – evt. spørgsmål til Peder 62618153 
 



Maddag 
 

Torsdag den 9. september 2010 kl. 19.00 er der igen maddag i roklubben. Der  venter os 

helt sikkert  dejlig mad til de sædvanlige lave roklubpriser.  

Vi opfordrer alle til at møde op til en hyggelig aften - og tag familien med. 

Maden står Grethe Kjeldsen for sammen med nogle hjælpere.  

Tilmelding til Grethe Kjeldsen på grkj@stofanet.dk eller på opslagstavlen i Roklubben. 

  

Saml appetit til middagen med en rotur kl. 17.00 – ingen tilmelding. 

 

Fællestur til København 
 

Den 3. – 5. september 2010.  
  
I år går turen til Københavns Roklub, hvor vi  mødes  fredag sidst på dagen til lidt rødvin og en 
ostemad. 
 

Der er ikke aftalt fælles transport, men vi vil søge at koordinere transporten, så bilerne om muligt 

bliver fyldt op. Send en mail til Jan, om du selv sørger for transport eller kan lægge bil til.  
 
Morgenmad indtager vi i roklubben,  men aftensmaden lørdag aften  indtages på en restaurant i 
København, da der om aftenen er kanindåbsfest  i Københavns Roklub. 
 

Vi ror i København lørdag og søndag og kommer hjem søndag sidst på dagen.  
 
Vi skal overnatte i gymnastiksalen, så husk liggeunderlag m.v. 
  
Pris for turen vil være ca. kr. 600,00 excl. aftensmad lørdag. 
 
Vi har reserveret pladser til 20, og der er få ledige pladser tilbage.  

 
Yderligere information vil blive mailet til dem, der er tilmeldt. 
 
Tilmelding på opslaget i klubben eller send en mail til ingmadsen@gmail.com 

 

 

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 

 

 
Redaktion:  
Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 

Morten Nielsen, 22 95 91 09, mnibib@gmail.com 
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Klubtøj 
 

Klubtøj med tryk kan købes hos Intersport i Faaborg og nedenstående priseksempler er inkl.  lille 
logo på forsiden:   
  
Hvid T-shirt kr. 65,00 
Marineblå sweatshirt kr. 135,00.  
Sort Umbro dragt kr. 385,00.  

 
Stort logo-tryk på ryggen koster kr. 25,00 oveni de nævnte priser. HUSK at give besked hos 
Intersport om, at der skal tryk på ryggen. 
 

Logo kan i øvrigt trykkes på valgfrit tøj.  
 
SÅ - mon ikke det var en ide at efterse ro-garderoben, om lidt fornyelse er tiltrængt, FOR selvom 

man er roer,  må man da gerne se lidt godt ud.   
 
PS – og det kan nås inden Københavner-turen !  
 

 

Danmarks bedste Motionsroklub 
 

I motionsturneringen har vi pr. 1. august 2010 roet 178,362 km pr. roer siden standerhejsningen. 

Pr. 1. Juli 2010, hvor vi havde roet 121 km, lå vi på en 6. plads i 3. division, det samme som 
måneden før. Det er flot. 
  

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

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

andet. 

 

 

 
Roere besøger Avernakø Havn  

 

 

 

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


 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

August 2010 

14.   KANINDÅB - AFLYST 

On. 18.  19.00 Korttursstyrmandskursus  

September 2010 

3.-5.   Fællestur til København 

To. 9.  17.00 Fælles rotur – ingen tilmelding 

To. 9.  19.00 Maddag – tilmelding  

 10.   Åreblad udkommer 

Sø. 19.  10.00 Rotur til Lyø 

Oktober 2010 

8.-10.  Løvfaldstur på Gudenåen 

10.   Åreblad udkommer 

Lø. 30.   Standerstrygning og kaproning  

November 2010 

10.   Åreblad udkommer  

Fr. 26.   Julemaddag 

December 2010 

10.   Åreblad udkommer  

Fr. 31.   Nytårsaften i Roklubben 

Rengøringsplan for 2010 
Uge navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf, 

33 
Susanne Quistgaard (68) 

61285044 

Sara Quistgaard (69) Thomas Quistgaard (74) Inger Marie Juhl(45) 

51531946 

34 
Bente Aalund (102)  

6264121 

Gurli Dahl (47) 

62610006 

Hanne Møller (55) 

62611725 

Karen Ørbech (3) 

62617963 

35 
Grethe Kjeldsen (27) 

62611487 

Harry Kjeldsen (21) Birthe Juhl (17) 

62681019 

Torben Ærenlund (29) 

66170164 

36 
Henny Tikjøb (104) 

63610288 

Ebbe Tikjøb (118) Jonna Stenfeldt (103) 

62243585 

Henning Rasmussen (112) 

62243585 

37 
Axel Gomard (4) 

23201120 

Jørgen Albertsen (59) 

66117280 

Jørgen Bang (145) 

61687467 

Niels O Nielsen (182) 

62612498 

38 
Lars Barnebjerg (100) 

62617410 

Hans Christiansen (116) 

62618561 

Torben Mortensen (71) 

tomo@city.dk 

Jørgen Riese (57) 

62613717 

39 
Peder Olsen (41) 

62618153 

Henning Iskov (50) 

65941893 

Bjørn Jensen (33) 

62618314) 

Erik Prisholm (133) 

62614969 

40 
Annie Henriksen (11) 

62612360 

Pia Suse (20) 

62613292 

Tove Groesmeyer (162) 

62619044 

Thomas Heitmann (120) 

63610062 

1. navn på listen er ansvarlig for at arrangere med resten af rengøringsholdet hvornår der skal gøres rent. 

rengøringen skal foregå imellem torsdag aften og søndag aften i den pågældende uge. 

Er du forhindret i at gøre rent er du selv ansvarlig for at bytte med en anden på listen og give besked til 

1.navn på listen. 

Hvis der er spørgsmål  så kontakt rengøringsudvalget 

Elsebeth Elsted 62610016 

Kirsten Andersen  30290139 
 

mailto:tomo@city.dk

