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Formandens hjørne

Siden 1980 har vi i Danmark haft sommertid, og i de senere år har vi holdt 
standerhejsning, når sommertiden begynder og standerstrygning når vi igen går over til 
vintertid. 

”Landsforening mod sommertid” prøver ihærdigt at få afskaffet sommertiden, men vi må 
håbe det ikke lykkes. For uden sommertiden ville vores muligheder for at komme ud og 
ro på hverdagene være begrænsede i sæsonstarten og ved sæsonslutningen. Lad os prise 
sommertiden som gør, at vi endnu kan nå en tur efter arbejdstid!

Men snart bliver det for mørkt til roning om aftenen, og vi må lave vores ture i 
weekenden eller i dagstimerne hvis det er muligt. 

Vi har i mange både indført glasfiberårer og svirvler af plastik. Vores rochef Søren har 
fundet ud af at plastiksvirvlerne hurtig bliver slidt, og at vi kan undgå det ved at gå  
tilbage til smøring af årene før hver rotur. Derfor skal det hermed meddeles, at vi smører 
alle årer før roturen.

Efter standerstrygningsfesten den 30. oktober er det slut, og vi skal i gang med vinterens 
gøremål. De fleste tænker: Bådeslibning – åh nej. Men der er mange andre gode 
gerninger vi kan udføre i vintermånederne til fælles gavn for klubben. Vi har i bestyrelsen 
talt om maling af omklædningsrum og renovering af ergometerrum. En spændende 
opgave med gearing og indstilling af årebladshældninger er også påkrævet. Hold derfor 
øje med opslagstavlen og din mail, måske kommer netop den spændende opgave, som 
du har gået hele sommeren og ventet på.

Jeg håber alle får en god afslutning på sæsonen, ikke mindst de udsendte på Gudenåen, 
og afslutningen den 30. bliver festlig og fornøjelig.

Gert Flensberg, formand

              Løvfaldstur på Gudenåen

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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Søndags-gåture

Motions- og turudvalget har planer om at 
arrangere en gåtur den første søndag i hver 
måned udenfor rosæsonen. 

Foreløbig har vi planlagt følgende ture:
  

Gåtur på Lyø  søndag d 7. november 2010

Vi tager færgen kl. 10.00 og ankommer til Lyø kl. 10.40.  
Det er planen at vi går Lyø rundt langs med vandkanten. En tur på ca. 12 km.
Vi tager færgen tilbage kl. 16.00 og ankommer til Faaborg kl. 16.40.

Husk madpakker, drikkelse, kaffe, varmt tøj, regntøj og hvad I ellers skal bruge. 
Færgebilletten koster  110 kr. og hvis vi er mere end 10 personer, er der rabat. 
 
 
Jule-gåtur  søndag d. 5. december 2010
 
Vi mødes på Rutebilstationen og tager bussen til Åstrup med afgang kl. 9.56.  Vi går på Ø-havsstien 
fra Åstrup og tilbage til Roklubben, en tur på 12 km.  Når vi kommer tilbage til Roklubben, er der 
Gløgg og æbleskiver.
 
Af hensyn til indkøb vil vi gerne have tilmelding på opslagstavlen i Roklubben, eller på mail til 
benteaalund@mail.dk eller tlf. 25547477. 

Vi deler udgifterne til gløgg og æbleskiver.
Husk madpakker, drikkelse, kaffe,  varmt tøj, regntøj og hvad I ellers skal bruge.
 

Hvis I kender en god gåtur i jeres lokale område, skal I endelig sige til. Det er altid sjovt at se 
noget nyt. 

Motions- og Turudvalget

Arbejdsdage

Rosæsonen nærmer sig sin afslutning, men derfor ligger Roklubben ikke stille hen. Vinteren bruges 
til at rengøre, reparere og vedligeholde bådene, så de er klar til en ny sæson på vandet. Huset skal 
vedligeholdes og der skal ryddes op og gøres rent helt ud i krogene. Det hele skulle gerne nås om 
vinteren, således at sommeren kan bruges til at ro.
 
Så der er masser af forskellige opgaver der skal løses. Hvis alle medlemmer møder op et par gange, 
vil det være rigtig godt. Hvis man ikke vil arbejde med bådene, er der mange andre opgaver der 
skal løses - bl.a. skal der handles ind og laves den sædvanlig gode frokost til de fremmødte. 

Vi mødes i Roklubben kl. 9.00 og slutter af med frokost kl. 13.00. 

Arbejdsdagene starter den 13. november. Se de øvrige datoer i aktivitetskalenderen.
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Standerstrygning lørdag den 30. oktober

Så er rosæsonen ved at gå mod enden og vi skal have taget flaget ned.

Vi er en roklub med lange traditioner, men vi har alligevel vovet at lave
lidt om på programmet, også fordi vi måtte aflyse kanindåben med til-
hørende fest.

Program:

Vi starter kl. 14 med en rotur ”Pålideligshedroning”, alle kan deltage, 
der er tilmelding på opslagstavlen. Kort fortalt går det ud på at gennemro 
en afmærket strækning 2 gange, og forsøge at bruge samme tid på de to 
omgange, det gælder altså ikke om at komme først, men holde 
hastigeden. Rohold vil blive sat på dagen. Der er præmier til bedste båd.

Kl. 17 standerstrygning
Vi tager flaget ned og formanden siger et par ord om den netop afsluttede 
sæson, og der bliver uddelt årer af forskelligt metal til dem der har gjort 
sig fortjent til det.

Kl. 19 er der fest
Vi har bestil en lækker menu fra Frk. Jensen. Pris kr. 200 pr person. Øl og 
vin kan købes til klubens sædvanlige særdeles lave priser.

Efter maden vil der være mulighed for en dans eller to, og hvis man har 
specialle ønsker til danse-musik/-partner er man velkommen til selv at 
medbringe en CD/partner.

Hilsen
Bestyrelsen

Pålidelighedsronings konkurrence
lørdag 30. oktober kl. 14.00

Hvad er nu dette ?

Faaborg Roklub inviterer dig hermed til at deltage i en 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 at 
tiden for 2. omgang kommer 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.



Maddag i Roklubben den 9. September

På utallige opfordringer kommer her nogle opskrifter fra maddagen, hvor Grethe og hendes hjælpere 
serverede en rigtig dejlig middag – 3 slags fiskefrikadeller med masser af godt tilbehør. 

Grethes ris/bønnesalat

200 g. kidneybønner  - (jeg brugte 1 dåse)
1 løg + evt 2 fed hvidløg
2 dl. parboiled ris
frisk mango eller papaya

Kog ris og bønner (hvis man ikke bruger dem fra dåse) efter anvisningen. 
Hak løget og kom i kogevand og kog mør.
Ris, løg og bønner blandes godt sammen.
Skær mango i små stykker og kom i blandingen. 
Pynt med mango og persilleduske – eller frisk koriander.

Jonnas ærtesalat (oprindeligt Pias)

(12 personer – hovedtilbehør)
2 kg. fine ærter
½ liter creme fraiche
400 g. mayonnaise
1 bdt. dild
3 bdt. persille
5 – 7 fed hvidløg
lidt salt og peber

Dressingen blandes og de let tøede ærter vendes i kort før servering

Susannes småkager
150 g. blødt smør
125 g. brun farin
150 g. hakket daimchokolade
225 g. mel
1 tsk. vaniliesukker
¾ tsk. natron
1 æg
Bland alle ingredienser  sammen og rul dejen til en lang pølse
Dejen kan med fordel fryses en dags tid – det letter udskæringen
Skær derefter rullen i passende skiver.
Bages i ca.  6-7 minutter ved 200 grader.

Vi ønsker alle velbekomme.

Kajakinstruktion

Thomas og et hold nye kajakroere har afsluttet sæsonens kajakinstruktion, som startede i fint vejr 
lørdag-søndag den 14.-15. august, og fortsatte over nogle onsdage.

Hanne Lundorff var hjælpeinstruktør i starten, og hun havde sørget for at låne havkajakker fra 
gymnasiet. Tak for det.

Det har været et fint forløb, og de frigivne kajakroere kan nu ses på vandet af og til. Tak til Thomas 
for hyggelige stunder på og i vandet. Vi noterede os slutbemærkningen: ”I har kun snuset til en lille 
flig af det”.

Pernille (26) og Morten (38)



Løvfaldsturen 2010

Søren havde traditionen tro søsat roklubbens løvfaldstur på Gudenåen og Silkeborgsøerne i 
weekenden 8.-10. oktober og i løbet af fredag aften indfandt alle deltagerne sig i Silkeborg Roklub, 
hvor overnatningen skulle finde sted. Der var 20 deltagere i alt, primært fra Faaborg Roklub, men 
Assens Roklub var også repræsenteret med en håndfuld deltagere. Det blev en hyggelig og sen 
aften.

Lørdag morgen skinnede solen og vi kom hurtigt på vandet i fire 4-åres. Dagens tur gik fra 
Silkeborg over Brassø, Borresø, Julsø og Birksø til Ry Roklub, hvor vi skulle spise frokost. På trods af 
en vejrudsigt med svag vind, må vi konstatere, at vi havde en jævn til frisk vind imod os, så det var 
en flok sultne roere, som satte sig til den overdådige frokostbuffet, da vi nåede til Ry.

På vejen hjem besøgte ét bådhold Himmelbjerget og spiste is på toppen. To andre både roede en 
afstikker ind i Knudsø. Da den ene af bådene skulle ud gennem tunnelen under jernbanen, var 
styrmanden desværre faldet i søvn (selvom han selv havde mange andre forklaringer), så det var 
kun ved mandskabets årvågenhed, at det lykkedes at få standset båden på vej ind mod siv og bred.

Selvom vinden havde lagt sig lidt, kunne vi dog 
sætte træsejl over Julsø og nyde det gode vejr. 
Da vi var nået tilbage til Silkeborg og opgjorde 
mandskab og materiel, kunne vi konstatere, at 
alle roere var kommet i land, men at en rorsplit 
var bortkommet (!) og at der var knækket en 
flagstander.

Lørdag aften fik vi serveret Aksels løvfaldsgryde 
med flere forskellige lækre salater og derefter 
irish coffee og kage. Alle var trætte og ganske 
usædvanligt var de fleste i seng mellem 23 - 
23.30.

Søndag morgen. Tåge. Tæt tåge og fire grader. Vi 
klædte os godt på, og over ni roede vi ud i tågen. 
Sigtbarheden var steget til 75 - 100 meter. Det blev en ganske usædvanlig oplevelse at ro i så tæt 
tåge. Da vi kom ud af kanalen, roede vi kystnært, indtil vi nåede kanalen til Vejlsø, som vi derefter 
roede ind i. Hvis vi havde set elverpiger eller ”den flyvende hollænder” dukke ud af tågen, ville vi 
ikke være blevet overraskede.

Derefter gik turen tilbage til Brassø og videre ind i Brillesøerne. Her blev kaffen indtaget og Søren 
viste sin erfaring som mangeårig rochef. Da vi skulle gennem en sivfyldt kanal, imiterede han et 
tågehorn for at advare andre roere og samtidig iførte han sig en ny og stærkt orange hat som 
tydeligt kunne ses i tågen. At hatten også havde svedbånd, synes i dette tilfælde dog at være 
overflødigt.

Kvarter i tolv brød solen igennem og kort efter kunne vi indtage vores frokost neden for Slåen sø, 
som vi gik op til efterfølgende. Under frokosten mistede Kai både tebirkes og øl til Kong Neptun. 
Øllen blev dog leveret tilbage igen senere. 

Efter frokost skiltes bådene og de to blev 
roet tilbage til Ry, hvor de var lånt. De øvrige 
blev roet til Silkeborg, hvor de blev sat på 
traileren mod Faaborg.

Så selvom der ikke var nogen, som faldt i 
vandet (denne gang), må vi sige, at turen 
gik rigtig godt. Tak for endnu en dejlig 
løvfaldstur.

Hans Erik, 109



Aktivitetskalender for Faaborg Roklub
Dato Kl. Aktivitet

Oktober 2010
Ti. 12. Åreblad udkommer
Lø. 30. 14.00 Pålidelighedsroning
Lø. 30. 17.00 Standerstrygning
Lø. 30. 19.00 Spisning/Fest

November 2010
Søn. 7. 10.00 Gåtur på Lyø

10. Åreblad udkommer 
Lør. 13. 9.00 Arbejdsdag
Lør. 20. 9.00 Arbejdsdag
Fr. 26. 18.30 Julemaddag

December 2010
Søn. 5. 9.56 Julegåtur på Øhavsstien/Gløgg og æbleskiver 

10. Åreblad udkommer 
Fr. 31. 18.00 Nytårsaften i Roklubben

Januar 2011
Lør. 8. 9.00 Arbejdsdag
Lør. 15. 9.00 Arbejdsdag
Lør. 22. 9.00 Arbejdsdag
Fr. 28. 18.30 Herreaften

Februar 2011
Fr. 4. 18.30 Dameaften 
Lør. 5. 9.00 Arbejdsdag
Lør. 19. 9.00 Arbejdsdag 
Lør. 26. 9.00 Arbejdsdag

Marts 2011 
Lør. 5. 9.00 Arbejdsdag
Lør. 12. 9.00 Arbejdsdag
Lør. 19. 9.00 Arbejdsdag

Danmarks bedste Motionsroklub

I motionsturneringen har vi pr. 1. Oktober  2010 roet i alt 21.925 km. siden standerhejsningen. 
Det er 228 km. pr. roer siden standerhejsningen. Det er en fremgang på ca. 30 km. fra sidste 
måned. Det er da flot, vejret taget i betragtning.

Vi kan lige nå en ordentlig slutspurt. Det tæller jo også med, hvis vi får roet meget til 
pålidelighedsroning på standerstrygningsdagen. 

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

http://www.roning.dk/aktiviteter/motionsturneringen


Sommertur til Finland – skærgården ved Turku

I juli drog en enlig roer med sovepose, rotøj, myggeolie og solcreme afsted til Kastrup, for sammen 
med 20 andre roere fra hele landet at prøve kræfter med et helt nyt farvand: Skærgården omkring 
Turku (Åbo) i Finland, på finsk kaldet Turun Saaristo.

Det blev en rigtig god uge med fantastisk 
vejr i godt selskab. Der var roere fra bl.a. 
Vejle, Åbenrå, Svendborg, Helsingør, 
København og Skovshoved. Det var en 
blandet flok både i alder og erfaring, lige fra 
en tidligere konkurrenceroer på højt plan til 
en 2. sæsons roer fra Faaborg.

Turen blev organiseret af Claus og Lina fra 
Svendborg, stor ros til dem for god plan-
lægning og effektive beslutninger undervejs, 
når der var brug for det. 

På hele turen havde vi en stor følgebil med, 
som blev kørt af deltagerene på skift, så alle 

fik en landdag. Det var en stor fordel at telte, bagage, mad og kogegrej ikke skulle i bådene.

Ruten gik i en cirkel med start og slut ved en roklub uden for Turku, Finlands tidligere hovedstad. 
Når der er skærgård er der også skær, en del af dem under overfladen. Heldigvis var der ingen 
uheld, og navigationen gik fint med gode søkort. En vis mængde håndholdte gps'er var et godt 
supplement. De fleste både fik roet den forkerte vej om et par øer – det kan være ret vanskeligt at 
skelne den ene fra den anden. For det meste var farvandet roligt, og de større krydsninger foregik 
over blikstille vand.

Mange smukke steder blev passeret, og der var fuld gang i sommerlivet både i de små røde hytter 
og i de større paladser med egen vandflyver. Mange finner vinkede og enkelte inviterede på kolde 
drinks i varmen. Det er ikke almindeligt at ro i dette farvand. ”Why are you doing it?” spurgte en af 
hytte-ejerne. 

De største udfordringer undervejs var faktisk varmen og længden på dagsturene. Ikke fordi 
musklerne blev ømme og trætte – det var snarere en vis legemsdel, som til sidst ikke brød sig om 
ret meget om hårde rosæder. På dette punkt var der ikke forskel på tidligere eliteroere og 
nystartede faaborgensere.

Med 6-7 rodage på 30-55 km nåede de 
fleste op på 200 km i alt. Nogle enkelte 
hårdkogte tog ekstra 20 km den sidste dag, 
mens flertallet valgte at se på kunst eller 
shoppe i Turku, som er en rar by, især i 
solskin.

Turen blev dubleret ugen efter, så i alt 40 
roere har været med på årets DFFR tur til 
Finland.

Det kan meget anbefales at tage med på 
disse ture. Gode oplevelser venter forude.

Morten (38)
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