
 

Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71,  www.faaborg-roklub.dk 

Medlemsblad for Faaborg Roklub           Nr. 4. april 2011 

  30. årgang 

ÅREBLADET  

 

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne 

• Instruktion 

• Maddag  

• Aktivitetskalender  

 

 
Faaborg Fjord søndag morgen  den 10. april 2011 

 



Formandens hjørne april 2011 

Ved standerhejsningen den 27. marts var mange af klubbens medlemmer mødt op for at 

festligholde starten på rosæsonen 2011. For de fleste af os blev det en hyggelig 

sammenkomst på land, men der var dog nogle af klubbens ivrigste medlemmer, der 

modstod den kolde luft og tog en tur på vandet. Siden da er der blevet roet en del og vi 
mere kuldskære kan så småt tænke på at komme ud på vores første tur.  

Indendørs sker der hele tiden forbedringer på vores klubhus. Ergometerrummet er 

næsten færdigt, og resultatet ser rigtig godt ud. På generalforsamlingen blev der nedsat 

en lille arbejdsgruppe til nyindretning af det gamle bestyrelseslokale. Udvalget har tænkt 
tanker, og det bliver spændende at se resultatet.   

Gammelroerne har også villet give et bidrag til vedligeholdelsen af klubhuset, og de har 

foræret os en professionel kulsyrerensning af gulvtæppet i opholdsstuen. På klubbens 

vegne vil jeg gerne sige mange tak til gammelroerne for denne flotte gave, og ønsker 

held og lykke til den nykonstituerede bestyrelse for gammelroerne, som man kan læse 
om andet sted i dette nummer af Årebladet. 

I dette nummer kan man også læse om planerne for årets instruktion af nye medlemmer. 

Jeg tror at vi alle er enige i, at integrationen af de nye medlemmer i klubben er en svær - 

men vigtig opgave. Det er en fælles opgave for os alle, og jeg håber vi sammen kan finde 

frem til løsningsmodeller. 

Vi har fået efterset vores bestand af redningsveste. Klubben råder om 10 styk 

oppustelige redningsveste, og ønsker man at benytte disse, skal man have dem på under 

hele roturen. Vestene er ikke beregnet til at ligge løst i bådene. 

Med disse få linjer ønsker jeg alle en god rosæson. 

Gert Flensberg. 

 

 

 

Maddage 
 

Rosæsonen  er startet, men det skal jo ikke være roning alt sammen. Vi skal jo også 

have noget at spise. 

Næste maddag er onsdag den 4. maj 2011 kl. 19.00.  

Tilmelding til spisning på opslagstavlen eller til Bente Aalund på benteaalund@mail.dk 

senest søndag den 1. maj.  

Der er fællesroning kl. 17.00. Ingen tilmelding til roningen.  

-------------------------------- 

Der mangler madhold til at stå for madlavningen resten af sæsonen. Der er sat en seddel 

op på opslagstavlen, hvor I kan skrive jer på til at stå for en maddag.  

Madholdet sørger for det praktiske med tilmelding, dvs. opslag på Roklubbens 

opslagstavle og besked til Årebladet m.m.  

Bestyrelsen 

 

 

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

Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal i gang med at instruere nye roere. 

Det er i weekenden den 30. april og den 1. maj.  

Vi starter lørdag kl. 10.00 og ror så om formiddagen. Som sædvanlig sørger Søren og 

hans hjælpere for en god frokost. Efter frokosten ror vi igen.  

Søndag kommer til at skille sig ud fra vanligt. Vi starter samme tid, men da roklubben er 

lånt ud, laver Søren og hans hjælpere madkurve, som vi tager med ud i det blå og spiser. 

DER SATSES PÅ GODT VEJR. 

Det er dejligt, at så mange instruktører og ”hjælpeinstruktører” har meldt sig. TAK FOR 

DET. 

Hvis du kender nogen, der kunne tænke sig at lære at ro, er de velkomne til åbent hus 

den 13. april kl. 19.00. 

Man kan også møde op til instruktion, gerne med et bevis på at man kan svømme 400 m i 

svømmehal eller 300 m i havet. 

Tilmelding til undertegnede. 

Bodil Madsen 

29 80 82 24 eller bodilmadsen@hotmail.com  
 

 

Alle skal have mulighed for at komme på vandet 
 

DERFOR – 

er du roer - men mangler muligheder for at kunne komme ud og ro, 

er du på et rohold - men mangler én eller flere roere -   

  

Så indryk en efterlysning i Årebladet med oplysning om dine roønsker, d.v.s. om du har 

særlige ønsker til ugedag og tidspunkt, om du ønsker at ro korte eller lange ture, med 

eller uden madpakke, eller hvad tænkes kan.   

Eller kontakt Bodil på tlf. 29808224 eller på mail bodilmadsen@hotmail.com, som vil 

forsøge at hjælpe med at formidle kontakten mellem roere og få nye hold i gang.  

 

……………………………………………… 

 

Et mangeårigt fast rohold har mistet et par besætningsmedlemmer og vil gerne have et 

par nye roere på holdet til roture hver tirsdag kl. 16.00 eller 16.30 – gerne med 

madpakke, når vejret bliver til at gå i land og spise. Er du/I interesseret, så kontakt 

Anne-Grete Caben på jcaben@mail.dk eller telefon  

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

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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Årets første langtur søndag den 10. april 2011 i blankt vand og korte bukser.  

Eftermiddagskaffe, kager og en lille én blev indtaget på Lyø Havn.   

 

 
Figur 1 

 
 
 
 

 

Kilometerstatistik – robåde – pr. april 2011 

 
182 Niels O. Nielsen  105 5 

102 Bente Aalund 95 6 

166 Finn Madsen 54 6 

36 Karen Bertelsen 45 5 

67 Bodil G. Madsen 37 4 

168 Jan Madsen 37 4 

11 Annie Henriksen 30 3 

2 Lone Hansen 26 3 

61 Dorte Werge Nielsen 26 3 

122 Alice Laursen 22 2 

125 Pia Christensen 19 2 

49 Søren Skytte Jørgensen 19 2 

43 Kirsten Andersen 12 1 

68 Susanne Strøier Quistgaard 10 1 

66 Herman Hansen Ploug 10 1 

60 Helge Hermansen 6 1 

19 Vibeke Enevold Andersen 6 1 

73 Annette From Nielsen  6 1 
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Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

April 2011 

Ons. 13.  19.00 Åbent Hus  

Lør. 30.  10.00 Instruktionsweekend 

Maj 2011 

Sø. 1.   10.00 Instruktionsweekend  

Ons. 4.  17.00 Fællesroning  

Ons. 4.  19.00 Maddag 

Sø. 8.  9.00 Fælles rotur  

On. 18.  18.00 Madpakketur til Bjørnø 

Sø. 29.  5.00 Morgenrotur  

Juni 2011 

Sø. 5.  9.00 Fælles rotur 

Lø. 18.   Landsmotionsstævne i Skive 

Juli 2011 

Sø. 3. 9.00 Fælles rotur 

Sø. 31.   Sea Challenge 

August 2011 

Sø. 7.  9.00 Fælles rotur 

On. 17.  18.00 Madpakketur til Svelmø 

Lø. 20.   Kanindåb 

Sø. 28.   Måneskinstur 

September 2011 

Fr.-Sø. 2-4.  Fællestur til Slesvig 

Oktober 2011 

Sø. 2.   Fælles rotur 

Fr.-Sø. 7.-9.  Løvfaldstur på Gudenåen  

Sø. 30.  Standerstrygning  

November 2011 

Fr. 25.  Julemaddag  

   

 

Roklubbens hjemmeside 

Følg med på www.faaborg-roklub.dk  
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