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Formandens hjørne

Tak for ro-sæsonen 2010, og tak for en fin standerstrygningsdag med roning og fest som 
man kan læse om andet sted i dette blad. Efteråret med vand fra oven og rusk i træerne 
er over os, men heldigvis var der en lille pause lørdag d. 30. Oktober, hvor vi fik en fin 
afslutning på sæsonen.

Vi hejser standeren igen søndag den 27. marts 2011 – men inden da har vi mange gode 
oplevelser foran os. Her tænker jeg ikke bare på arbejdslørdage med bådklargøring og 
vedligeholdelser, men også på de sociale sammenkomster vinteren normalt fører med sig. 
Se aktivitetskalenderen og de månedlige ”Åreblade” godt igennem og få sat krydser i 
kalenderen.

Når vi hejser standeren den 27. marts 2011 holder vi også åbent hus for nye medlemmer. 
Det er bestyrelsens målsætning, at vi skal have caa 20 kaniner under instruktion til næste 
år. Vi vil i bestyrelsen gøre hvad vi kan for at invitere folk ind i klubben – men den bedste 
reklame er her, som alle andre steder, den velkendte mund-til-mund metode. Så der skal 
lyde følgende opfordring: Når du i vinterens løb kommer ud blandt venner og familie så 
tænk: Er der her et emne for en nyt medlem i roklubben, som jeg skal huske at invitere 
med i Roklubben ved opstart af rosæson 2011. 

Gert Flensberg

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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Julemiddag i Roklubben - fredag den 26. nov. kl. 18.30

Det er vist ingen overdrivelse at kalde denne begivenhed for vintersæsonens højdepunkt – 
Roklubbens traditionsrige julemaddag, hvor menuen vil være:

Menu:
Flæskesteg med hvide kartofler, brunede kartofler, sauce, rødkål og rødkålssalat.
Ris a lamande med kirsebærsauce
Kaffe og brunkager – 

...alt som det plejer og ikke noget "grønt".

Drikkevarer købes i Roklubben til sædvanlige rimelige priser. 

Medbring gerne en sød lille gave (som du gerne selv vil eje!) til bankospil. 

Tilmelding på opslagstavlen senest søndag den  21. November 2010 eller til 

Susanne 62612575 eller Anne-Grethe 62610680

Arbejdsdage inden jul

Der er kun 2 arbejdsdage inden jul – lørdag den 13. november og lørdag den 20. 
november.  

Mød op og gerne med gummistøvler og regntøj, hvis du gerne vil hjælpe med at vaske 
både. men der er mange andre gøremål.  

Mød op kl. 9.00 – vi slutter med frokost kl. 13.00. 

Vintermotion

Nu er endnu dejlig rosæson slut (hvis man da ikke er vinterroer). 

Vi må så finde på noget andet, og det gør vi så. Som sidste år mødes vi om mandagen kl.  
17.30 i roklubben til ergometerroning. Derefter går vi hen i svømmehallen, så vi er der 
18.30. Vi svømmer til ca. 19.15-19.30. Efter bad kan man gå tilbage til roklubben og 
slutte af med at støtte ”ølregnskabet”

Man kan deltage i det man har lyst til. En del ror, mange svømmer og næsten alle 
deltager i 3. halvleg.

Vi sparer lidt penge ved at deles om et 12-turs kort til 400 kr. ellers koster det 40kr/pr 
gang. Jeg har kortet med i Svømmehallen og man betaler hver gang.  

Venlig hilsen
bestyrelsen
Bodil Madsen



Konkurrencen hvor alle kan være med

Man skulle ikke tro, at det handlede om at lukke sæsonen.  Luften var mild, vinden blid og  
solen lurede lige bag de tynde skyer.

Så det var mest bevidstheden om, at det faktisk var d. 30. oktober og dagen for stander-
strygning, der havde samlet  os, der havde  meldt os til årets sportslige præstation i Faaborg 
Roklub.

To fire-årers og en to-årers satte ud efter en kyndig instruktion fra Lars. Det var en 
pålideligheds-konkurrence, hvor det handlede om at gennemføre 2 x roning ud til den røde 
bøje med den mindst mulige tidsdifference mellem de to roninger.

Det skulle jo være en fair konkurrence, så alle blev bedt om at skaffe sig af med ure, mobiler, 
gps `er osv.

Således afklædte for moderne tidsmålere  startede vi derudaf.  Hurtigt bredte fornemmelsen 
af en meget afslappet konkurrenceform sig. Indimellem kunne man glemme det og syntes, at 
man skulle skynde sig, men  - nå nej – det var jo ikke det, det handlede om. Man kunne nyde 
turen – man kunne skifte, hvis man ville det – man kunne tage det største herresving rundt 
om bøjen, hvis det var det, man ville. Bare man huskede at gøre det samme næste gang. På 
den måde udviklede der sig den lidt provokerende tanke at indlægge en ølpause i løbet. 
Fantastisk konkurrenceform.  Virkede til at falde vældig godt ind i klubbens kultur.

2. tur blev startet. Og som om vi ikke allerede var ganske godt underholdt,   ja, så  dukkede 
nogle marsvin op og lavede en fin lille opvisning for os. Meget passende indlagde vi i min båd  
vores pause her og lod forestillingen udfolde sig.

Senere i løbet viste det sig, at nogle deltagere – ganske usportsligt - men ret snu – havde 
brugt klokketårnet, og simpelthen havde fundet deres tidsmåler deroppe på byens vartegn. 
Det forhindrede nu ikke, at det blev 2 årers-båden, som tog turen i et sindigt tempo og så ud 
til at hygge sig gevaldigt, der løb af med sejren med en difference på kun 31 sekunder 
mellem de to ture! 

Stort tillykke til dem.

Udmattede af årets konkurrence, men glade over at have gennemført   nød vi den stadig 
milde luft og tog den med ro til kl. 17.00, hvor formanden uddelte diverse årer til dem, der 
virkelig havde præsteret, glædede sig over at være formand i så velfungerende en klub -  og 
så blev standeren strøget. 

Dagen sluttede med en fin fest ….

Ingrid, 34

JULE-GÅTUR SØNDAG DEN 5. DECEMBER 2010

Vi mødes på Rutebilstationen i Faaborg og tager bussen med afgang kl. 9.56 til Åstrup. Vi  
går på Ø-havsstien fra Åstrup, forbi Holstenshuus, gennem Diernæs og langs Sundet 
tilbage til Roklubben, en meget flot  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 senest fredag den 3. december. 
Vi deler udgifterne til gløgg og æbleskiver.

Husk madpakker, drikkelse, kaffe, varmt tøj, regntøj og hvad I ellers skal bruge.



Nytårsfest i Roklubben

Traditionen tro arrangeres der Nytårsfest
i Roklubben fredag  den 31. december 2010. 

Alle er velkomne.

Program
Kl. 18.00  H.M. Dronningens nytårstale
Kl. 18.30  Lækker menu.

 Selskabeligt samvær/hygge 
Kl. 24.00  Vi byder det nye år velkommen og ser på fyrværkeri 
over Faaborg fra Roklubbens terrasse. 

Det er endnu ikke planlagt, om et madhold står for tilberedningen 
af festmenuen eller maden bestilles udefra. Nærmere herom i 
næste måned.

Prisen for mad, champagne m.m. oplyses senere. 
Drikkevarer til sædvanlige roklubpriser. 

Tilmelding nødvendig, senest 27.12.2010
På tlf. 25138288 (Henny) eller på opslagstavlen i klubben

Roklubbens hjemmeside

Følg med på www.faaborg-roklub.dk og se de seneste nyheder, 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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Billeder fra rotur 17. Okt. 2010 til Lyø og Avernakø


