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  29. årgang 

ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne 

• Løvfaldstur på Gudenåen  

• Rotur i Smålandshavet 

• Rotur i København   

 
Faaborg-roere i Christianshavns Kanal 

 

 
Faaborg-roere i Christianshavns Kanal 1 
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Formandens hjørne  

Sommeren er ved at gå på hæld, men der er stadigvæk muligheder for mange fine ture under 

septembers høje blå himmel. Senest havde vores udsendte medlemmer vejrmæssigt en meget 

fin tur til København. Her i Årebladet er der mulighed for at inspirere andre til roture rundt i 

landet. I  kan man læse Hans Henriks beskrivelse af en ferielangtur til smålandsfarvandet. En 

beskrivelse af en tur behøver ikke være en lang roman. Det vigtigste er nogle praktiske 

oplysninger, så andre kan få del i de store oplevelser, der ligger og venter på os alle. 

I sidste nummer lovede jeg et resultat af årets Sea Challenge, og vi har nu opgjort overskuddet 

til kr.  12.344, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Endnu en gang tak til alle som 

hjalp med til at skabe denne indtægt til klubben. Med denne indtægt og ingen uforudsete 

udgifter i sommerens løb ser vi os nu i stand til at gennemføre renovering af ergometerrummet 

i løbet af efteråret. Det er tiltrængt og det er rart, at vi har pengene til det. 

Desværre måtte vi i år aflyse kanindåben. Vi har i bestyrelsen talt om, at vi næste år måske 

skal flytte kanindåbsfesten en eller to uger senere på året. Med skolernes senere sommerferie 

er der måske mange, som ikke kan deltage den første weekend i august.  

I stedet for kanindåbsfesten holder vi en standerstrygningsfest den 30. oktober. Vi starter 

dagen med en pålidelighedsroning kl 14. Hvad er nu det for noget? Læs Lars’ artikel andet 

sted i dette nummer. Om aftenen holder vi en rigtig roerfest, nærmere omtale i dette og næste 

nummer af Årebladet. Reserver allerede nu dagen og husk tilmelding senest den 23. oktober. 

Vi har udsendt opkrævning af kontingent for andet halvår 2010. Betalingsfristen er vist 

overskredet, men har man endnu ikke betalt, kan man lige nå at betale inden rykkeren med 

ekstragebyr dumper ind af postkassen!!! 

Tak for en god sommer og med ønsker om en god efterårssæson.  

 Gert Flensberg.  

 

 

Danmarks bedste Motionsroklub 
 

I motionsturneringen har vi pr. 1. September  2010 roet 194,08 km pr. roer siden 
standerhejsningen. 
 
Pr. 1. August 2010, hvor vi havde roet 177 km, lå vi på en 6. plads i 3. division, det samme som 
måneden før – endnu engang.  

  
Følg med på www.roning.dk/aktiviteter/motionsturneringen. 
 

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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På langtur i Smålandshavet 
 

I dagene 25.-29. juli 2010 var Gert, Ingrid, Kay, Jørgen Albertsen, Elsebeth og undertegnede på 
langtur i Smålandshavet. Tidspunktet skulle vise sig at være meget velvalgt, idet det var pragtfuldt 
vejr i de tre dage, vi roede: høj sol og havblik! 
Vi havde lejet de to udstationerede både i Vordingborg Roklub, og vi ankom dertil  den 25. om 
eftermiddagen. Vi blev modtaget meget venligt i den store roklub, hvor der er vældig god plads 
både ude og inde, nyt køkken og gode badeforhold. 
 

Næste morgen var vi på vandet kl. 8 (hvilket er vores hidtil tidligste afgangstidspunkt!), og kursen 
blev sat mod Masnedø og vest om denne. Derefter ud i Storstrømmen, hvor planen var at følge 
Storstrømsbroen (3,2 km). Det kunne dog ikke helt lade sig gøre på grund af vestlig vind og deraf 
bølger. Men vi nåede fint over det relativt kraftigt trafikerede farvand og befandt os nu ud for 
Falsters nordkyst. Her passerede vi snart øen Dyrefod, som den ene båd er opkaldt efter. Denne ø 
bærer stærkt præg af, at den bebos af en skarvkoloni! 
 

Derefter videre vest på og uden om øen Suderø (ja, vi er på trods af navnet stadig i dansk 
farvand!), hvor der er maget lavt vand og en del sten, så det er nødvendigt at gå langt uden om 

øen. Derefter krydsede vi Guldborgsund og var således nu ved Lollands kyst. Vi gik i land på Vigsø, 
hvor der ligeledes er meget lavt vand og tilmed sten (som den ene af bådene mødte et eksemplar 
af!). 
 

Vi havde allerede i flere timer roet i blikvand og efter frokost på Vigsø fortsatte vi til Femø. Femøs 
sydligste spids viste sig at være en dejlig sandstrand, så alle lod sig afkøle i et havbad. Et par 
kajakroere kunne fortælle os, at der på øens campingplads ved havnen var tæt befolket på grund 
af den nært forestående jazzfestival. Vi fortsatte derfor til Fejø og nåede den gamle færgehavn på 
sydkysten, Dybvig Havn. Her fortalte Gerts GPS os, at vi havde roet 40 km den dag. Dybvig Havn 
er en lille havn for sejl- og motorbåde, og der er gode bade- og toilet faciliteter. Det var dog 
nødvendigt at bære bådene på land i slæbestedet efter tømning. Vi fik af havnefogeden anvist 

meget fine teltpladser, en tilhørende grill og bord og bænke. Prisen for alt dette skulle afhænge af, 
hvor meget vi støjede, så vi var pænt stille og hørte aldrig mere fra havnefogeden – flink fyr! Fejøs 
købmand ligger i Østerby, som er i gåafstand fra Dybvig Havn, så vi provianterede der og kunne 
nyde aftenen med grill under åben himmel. 
 
Næste morgen bød igen på sol og havblik! Vi roede i dette fantastiske vejr forbi Askø og videre til 
Bandholm, som er en fin, lille by, hvor havnen i sin tid er bygget af det nærliggende Knuthenborg 

Gods. I Bandholm er indkøbsmulighederne en tankstation, hvor de fleste fornødenheder kan købes. 
Efter et grundigt besøg i køletasken med deraf følgende frokost, forlængedes siestaen på grund af 
mørke, lavthængende skyer. Da det vurderedes, at uvejret var ovre (faktisk inden det rigtigt var 
kommet i gang), roede vi videre over Sakskøbing Fjord og Tårs Vig og derefter ind i Guldborg 
Sund. Her har Lolland-Falster Kredsen en hytte beliggende på øst siden af Guldborg Sund ved 
Alstrup,  ca. 2 km nord for Guldborg by. Fra vandet kan hytten ikke ses ret tydeligt, men ved at 

følge kysten tæt forbi nogle vindmøller og rundt om pynten syd for disse, dukker der et par 
fiskerskure op på stranden. I vandet er der rustne rester af noget trækmateriel. Her gik vi i land og 
fik øje på hytten, der ligger ca. 100 m. fra stranden og kan kendes på 11 flagstænger foran. Vi 
havde ikke i forvejen kontaktet nogen med henblik på at låne hytten, men i vinduet hang et par 
telefonnumre, og vi kontaktede den første på listen. Denne oplyste os koden på den hængelås, der 
var på en lille boks, hvori nøglen til hytten lå. Hytten indeholder mægtig gode køkken-, bade- og 
toilet faciliteter. I opholdsrummet kan to sove på sofaerne og på gulvet kan ligge ca. fire personer 

på luftmadrasser. Vi havde dog telte med, som vi slog op på det store udendørs areal. GPS’en viste 
38 km. for dagens roning. 
 
Næste morgen gik turen igen i sol og blikvand tilbage og ud af Guldborg Sund. Her havde vi 

fornøjelsen at se tre marsvin boltre sig i vandet. Den helt store naturoplevelse kom dog, da vi kom 
til udmundingen af Guldborg sund i Storstrømmen, idet vi her så sæler! Det var herligt at se disse 
elegante dyr, der med store, nysgerrige øjne fulgte os. Vi talte 10 sæler, der i større eller mindre 

afstand fra bådene så os nysgerrigt an – og vi dem! 
 
Herefter fortsatte turen videre østpå i Storstrømmen, under broen og til Gåbense, som er den 
gamle færgehavn fra før Storstrømsbroen blev bygget (1937). Efter siesta var der syv km. tilbage 
til Vordingborg Roklub, hvor vi ankom samtidig med at himlen blev dækket af skyer. 
Hele turens samlede distance var 109 km., og den blev tilbagelagt i det bedst tænkelige rovejr. 

Dette sammenholdt med det gode materiel, den flotte natur og det medbragte gode humør, gjorde 
turen særdeles vellykket. 
 
Hans Henrik (98). 

 



Løvfaldstur på Gudenåen 
den 8.-10. oktober 2010 

 
Som sædvanlig skal vi på løvfaldstur på Gudenåen. I år skal vi overnatte i Silkeborg Roklub.  

 
Vi mødes i Silkeborg Roklub fredag aften og fra kl. 20.00 er der ost og pålæg.  
 
Fredag kl. 15.30 skal der roes nogle både fra Ry til Silkeborg. Ved tilmelding bedes du oplyse, om 
du ønsker at ro fredag. Lørdag og søndag roes 25-30 km.  hver dag, det vil afhænge lidt af vejret.  

 
Lørdag aften spiser vi i Silkeborg Roklub.  

 
Øl kan købes. Rødvin o. lign. skal man hver især medbringe.  
 
Pris kr. 550,00 som skal indbetales senest den 28. september 2010 til konto: Reg.nr. 5056 Konto 
1166468. Husk at anføre navn ved indbetalingen.  
 

Tilmelding på opslagstavlen i Roklubben eller til Søren på 40273747 
 
 

 

 

 
 
 
 

Smålandshavs-roerne 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

KØBENHAVNERTUR 3. – 5. September 

 
Vi var 12, der havde meldt os til turen  -  troede de fleste af os -  men Søren kunne ikke undvære 
os, så han dukkede til  manges glædelige overraskelse  op i København fredag aften. Vi havde lejet 
både og skulle overnatte i Københavns Roklub,  der ligger i Sydhavnen.  Klubben var næsten færdig 
med en større om- og og tilbygning. Der var god plads med et par gymnastiksale, stort motionsrum 
og masser af gangareal samt elevator.  Vi skulle spise og sove en i af gymnastiksalene, det gik også 
udmærket, selv om der var fest i klubben både fredag og lørdag. Som sædvanlig startede vi med ost 
og rødvin m.m. fredag aften, det nåede at blive en del hyggelige timer. 

 
Lørdag formiddag stod de tre både ud fra klubben i et pragtfuldt solskinsvejr  og næsten ingen vind 
og vejret holdt  hele dagen.  Starten gik sydpå ned til slusen for at se på de mange nye bygninger 
ned til vandet. Der var bygget rigtig mange flotte bygninger de senere år. Herefter gik turen til 
Frederiksholms Kanal og det nåede at blive til et par gange rundt om Christiansborg. Frokosten blev 
indtaget ved Kanonbådshusene på Holmen. Vi  var forbi Christiania og selvfølgelig igennem 
Christianshavns Kanal, hvor nogle fik en lille og andre en noget større fadøl serveret i robådene eller 

på restaurationsskibet. Der var  masser af liv langs kanalen. Det blev til en skøn tur.   
 
Nu var jeg lige ved at glemme en af de større begivenheder lørdag. Det blev  Annie’s Store 
Badedag –  en ikke uvæsentlig oplevelse, som bidrog godt til underholdningen.  Ved kanalen ved 
Christiania  var vi  nogle, som skulle træde af på naturen vegne. Den ene båd valgte en sikker bro 
at ligge til ved. Den anden båd valgte en anden bro, som måske så velegnet ud. Søren og 

undertegnede kom fint fra borde, men måtte dog konstatere, at pontonbroen kunne være mere 
stabil. Annie skulle også op, men broen hældte lidt rigeligt (hvorfor ved vi ikke) og båden gled 
måske lidt udad, så lige pludselig hørte vi et mindre skrig og et lidt større plask og Annie lå på 
ryggen i vandet.  Op skulle hun jo igen, men helt nemt var det nu ikke, for der skulle passes på, at 
båden ikke drev ud igen med de resterende to roere, og samtidig gik det jo ikke, at hun fik kæntret 
båden så alle lå i vandet. Jeg ilede straks til hjælp og med fælles hjælp kom hun på land. Heldigvis 
var der nogle, som havde  tørt tøj med, så turen kunne fortsætte uden yderligere problemer. 

 
Lørdag aften skulle vi ind til byen og spise, da der var kanindåbsfest i roklubben. Maden indtog vi på 
en tyrkisk restaurant Ankara, der ligger tæt ved Runde Tårn. Det var et populært sted og vi måtte 
stå i kø, selv om vi havde bestilt bord i god tid. Det var en rigtig tyrkisk restaurant med 
mavedanserinde og det hele. Jeg må sige, jeg blev virkelig overrasket over, at et par af vore 

deltagere virkelig tog sig godt ud som mavedansere. De blev trukket frem i rampelyset og blev mødt 
med stor applaus. Så jeg synes, det er på sin plads at sige tak for underholdningen til Hans Erik, 

som den første danser og Hans Henrik som den anden. De kunne måske optræde i klubben ved 
lejlighed f.eks. til standerstrygningen. 
 
Søndag var vejret endnu flottere end lørdag.  Sol fra en skyfri himmel og ingen vind. Dagen startede 
med at vi måtte konstatere, at vores mad var blevet låst inde i Roklubbens køkken. Efter mange 
telefonopkald fik vi at vide, at der var en lejlighed i Klubben og Bente fik ”banket” beboeren op, som 

kunne låse os ind til vores stærkt savnede forråd.  
 
Roturen søndag  gik igennem Københavns Havn, nord om Refshaleøen og ind i Margrethe Havn, 
hvor vi fik formiddagskaffe. Videre forbi Lynetten, Prøvestenen m.m. og ned ti l Amager Strand, 
hvor vi indtog frokosten med  udsigt til Barsebäck og Øresundsbroen. Turen  der om var ikke den 
flotteste, men det var alligevel en god tur. 
 

Man kan godt blive overrasket over al den trafik, der er i Københavns Havn og på Øresund. 
Styrmændene kan ikke sidde og sove. Turbådene kommer uafbrudt på kryds og tværs.  Selv om 

vejret var fint og vandet så rent ud,  var der ingen,  som skulle ud at bade, så det var vist  kun Kay 
som en skvat vand undervejs. 
 
Det var en  rigtig god tur, som er værd at gentage med 2 – 3 års mellemrum, en oplevelse ud over 
det sædvanlige. 

 
Finn (166) 



 

Pålidelighedsronings konkurrence 

Lørdag den 30. oktober kl. 14.00 
 

 
 

Hvad er nu det ? 
 

Faaborg Roklub inviterer dig hermed til at deltage i konkurrence som alle medlemmer kan 

deltage i, uanset om du ror 4 åres – 2 åres – kajak – sculler, i al enkelthed handler 

konkurrencen om at ro en distance på en udlagt bane ca. 2 km, banen roes i 2 omgange 

hvor det gælder om tiden for 2. omgang kommer så tæt på tiden for 1. omgang, den båd 

der i 2. omgang kommer tættest på sin tid fra 1. omgang er vinder, så det handler ikke 

om at ro hurtigt, men om at havde en god tidsfornemmelse. 

 

Regler 

 Tidtagningen starter når båden slipper broen og stopper når mandskabet igen har 

fat i broen 

 Umiddelbart efter 1. omgang starter 2. omgang, husk at båden skal ind og havde 

fat i broen inden man starter på 2. omgang 

 Der må ikke medbringes nogen form for tidtagningsudstyr i båden (ur – mobiltlf.- 

GPS etc.) 

 

Tilmelding. 

Tilmelding sker på den ophængte liste i klubben, man tilmelder sig som enkeltperson, 

klubben sammensætter herefter de enkelte bådehold  

 
Lars Barnebjerg 

 

 

Årets sidste søndagsrotur 
Den 19. September kl. 10.00 

 
Turen går rundt om Lyø, hvis vejret tillader det. Medbring kaffe og madpakke.  
Nye frigivne roere er særligt velkomne.  
 
Tilmelding på opslagstavlen eller  til Jan på jan@ing-madsen.dk 
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Rengøringsplan for 2010 
Uge navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf, 

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


 

 

 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

September 2010 

Sø. 19.  10.00 Rotur til Lyø 

Oktober 2010 

8.-10.  Løvfaldstur på Gudenåen 

10.   Åreblad udkommer 

Lø. 30.  14.00 Pålidelighedsroning 

Lø. 30.   Standerstrygningsfest  

November 2010 

10.   Åreblad udkommer  

Fr. 26.   Julemaddag 

December 2010 

10.   Åreblad udkommer  

Fr. 31.  18.00 Nytårsaften i Roklubben 

Januar 2011 

Fr. 28.  18.30 Herreaften 

Februar 2011 

Fr. 4.  18.30 Dameaften  

   

 

Roklubbens hjemmeside 
 

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

statistik og meget andet. 

 

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