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ÅREBLADET  

 

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne 

• Kanindåb 

• Vinsmagning 

• Skitur 

• Aktivitetskalender 

 

 
Annie, Finn, Alice, Henny, Ebbe og Karen på sommerferie-rotur i Alssund 

 



FORMANDENS HJØRNE 

Mange af roklubbens medlemmer har i sommerens løb besøgt andre klubber og oplevet andre 

rofarvande. De farvande vi har at ro i, er meget afvekslende, og det kan være en stor 

oplevelse at opleve nye strande og fornøjeligt at møde gæstfriheden overalt i de danske 

klubber. Men det slår en, at et fællestræk ved alle klubber er medlemssammensætningen. 

Overalt møder man fortrinsvis medlemmer omkring og over efterlønsalderen, som har 

roklubben som et væsentligt holdepunkt i deres aktive fritidsliv. Dette er en konstatering og 

ikke en klagesang. Tværtimod er det dejligt at vores sport kan danne ramme omkring et sundt 

og godt socialt miljø for en stor gruppe af medborgere, som for manges vedkommende har et 
stort overskud. Vi må konstatere, at rosporten er ved at udvikle sig til en ældresport. 

Vi har netop overstået året Sea Challenge arrangement. Der skal lyde en stor tak til de 

medlemmer, der brugte en del af deres weekend på dette. I september måned vil vi holde et 

evalueringsmøde. Tidspunkt kommer i næste nummer af Årebladet. Det skal ikke være nogen 

hemmelighed, at forløbet i år ikke har været tilfredsstillende. Arrangementet ligger på et 

uheldigt tidspunkt. Mange medlemmer er gået på ferie og er måske bortrejst fra byen.  Er man 

i byen og holder ferie, er planlægning og gennemførelse af et sådan arrangement måske ikke 

det der står øverst på listen. Fra bestyrelsens side må vi også evaluere forløbet, der har været 
nogen usikkerhed omkring ansvarsfordelingen. 

Andet sted i dette blad kan man læse om årets fest, nemlig kanindåben lørdag den 20. august. 

Jeg håber vi i år kan gennemføre kanindåben med rigtig mange deltagere og få døbt de 
overvintrede kaniner.  

Onsdag den 24. august starter vores lejere fra Lios Club. Vi havde for lang tid siden planlagt 

styrmandskursus denne dag, og vi bliver nød til at finde en anden dag. Nærmere om 
styrmandskurset følger i næste nummer af Årebladet eller pr. mail. 

Selv om sommerferien er forbi, kan eftersommeren byde på mange gode rooplevelser. Vandet 

er varmt, det klare augustvejr kan være noget af det bedste for roere. Så jeg håber for alle, at 
man får mange gode ture inden sæsonen slutter. 

Hilsen Gert 

 

 

MADAFTEN I AUGUST AFLYST 

 

Den planlagte madaften tirsdag d. 16. august 2011 er aflyst, da vi får besøg af  21 roer fra 

DfFR, som skal overnatte i Roklubben fra tirsdag til torsdag.  

 

MADAFTEN I SEPTEMBER 

Madholdet der står for madaften i september må desværre meddele, at madaftenen er flyttet 

fra den 13. til  mandag den 26. september kl. 19.00. 

Med venlig hilsen Hans-Henrik, Elsebeth, Ingrid, Kay, Jørgen og Gert 



Kanindåb lørdag den 20. august 
Så er det tiden til, at vi skal have døbt vores kaniner. Vi har nogle 

stykker fra sidste år og så er der jo kommet nye til i år. 

 

Kanindåb kl. 15.30 

Vi slutter dagen af med spisning og fest i bådehallen. 

Spisning er kl. 18.00. Det koster ca. kr 120,00 pr. person. Der kan som 

sædvanlig købes drikkevarer til rimelige priser.  

Husk alle er velkommen inkl. familie. 

Tilmelding på opslagstavlen i klubben, eller på mail til Bodil 

Mail: bodilmadsen@hotmail.com 

 

Bestyrelsen 

 

 

Motionsturneringen 
 

Sidste nyt i motionsturneringen.  

83 roere har roet 13339 km siden standerhejsning dvs 160,710 km/roer. Det er en fremgang 

siden sidst på ca. 40 km. 

  

Vi lå i sidste måned som nr. 5 i 4. Division Sidste år lå vi altså i 3. division!! 

  

Venlig hilsen Bodil 

 

 
Ergometerrummet 

 
er nu, som de fleste nok har opdaget, klar til brug. 

Der mangler opsætning af lamper, hylde, og et par lister, men det vil blive klaret inden 

vinteren. Håber I også synes, at det er blevet et lidt hyggeligere lokale, som vi kan have glæde 

af, når rosæsonen slutter. 

Der er planer om opsætning af fotostater på væggen. Det regner vi med at nå til vinter.  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 



 

Vin-smagning 

Faaborg Roklub afholder i samarbejde med  

 

Vin 

       Le-Car 
                   http://vin-le-car.dk/ 

v/Carsten Jørgensen, vin-smagning i klubbens lokaler 
  

Fredag den 16.09.2011 kl. 19.00  
  

Pris kr. 100.-  
 

 som inkluderer smagning af 16 vine samt en osteanretning. 
  

Vinene kommer fra:  
Domaine Martin i Rhonedalen  

Domaine Schmitt & Carrer i Alsace  
Få en rigtig god vin-oplevelse og en hyggelig aften ! 

 
Tilmelding senest den 9. september på opslagstavlen 

 
eller 

Palle B. Jørgensen – tlf. 2360 2785 

eller 

Lars Barnebjerg – tlf. 4058 4934 
 

 

 

 

Mød op til roning: 
 

Mandag kl.   9.00 

Mandag kl. 18.00 

Tirsdag kl. 17.00 

Onsdag kl. 9.00 

Torsdag kl. 18.00 

 

 

 

 

 

 



 

Landslejr med besøg af 35 unge roer fra hele landet 
 

 
Sidst i juli afholdte DFFR den årlige landslejr for unge roer i Faaborg Roklub. De var heldige 

med vejret, det blev skønt rovejr fra søndag eftermiddag hvor de ankom til lørdag hvor de tog 

hjem igen. 

 

 

Det gav lidt liv i klubben, på et 

tidspunkt hvor der ellers er lidt stille 

på grund af ferie m.v.  

 

Det fylder jo lidt når 35 unger + 7 

voksne skal have noget tid til at gå. 

De slog teltlejr på græsplænen uden 

for roklubben.  

 

Vi var et par stykker, der tog ud og 

ro med en flok unge roere om 

aftenen, for at aflaste lederne lidt.  

 

Det var hyggeligt og de var gode til 

at ro og lave lidt sjov. 

 

 

 

 

Der var nok et par af vores 

medlemmer, der kunne blive lidt 

misundelige, når man så, hvor let 

de unge roere bevæger sig i 

båden ved bl.a. skift.  
 

Når vi nu ikke selv har nogle 

ungdomsroer, er det jo helt rart at 

kunne ”låne” nogle ude fra, og vi 

synes, at vi skal sige ja tak, hvis 

vi igen bliver bedt om at udlåne 

klubben. 

 

Og det skal siges, at da de var 

taget af sted, var der ryddet pænt 

op og gjort rent både i huset og 

alle bådene. 

 

Da vi lørdag skulle bruge en af de rengjorte både, spurgte de da også, om vi kunne nænne at 

putte den fine rengjorte båd i vandet. 

 

Bodil og Jan 

 

 



Faaborg Roklub har modtaget nedennævnte invitation: 

 

 

Fælles skitur for roere i uge 6 
 
 

Vi er en flok roere, der har været på fælles skitur i rigtig mange år.  

Den hidtidige turplanlægger er stoppet og jeg har overtaget planlægningen.  

Der er nu ledige pladser på turen, som vi tilbyder til roere i jeres roklub. 

Yderligere informationer nedenfor eller kontakt undertegnede.  

KH 

John Høck 

 

 

Skitur for roere i uge 6  –  3. febr. - 12. feb. 2012 
 

 

Det er nu du kan komme på ski sammen med roere 

fra mange forskellige roklubber. 

 

Vi bor i 8 mands hytter, beliggende i Gålå, Norge 

 

Du skal stå for maden en aften og næste dags 

morgen mad. 

 

Vi tager af sted samlet fra Kbh. med Oslofærgen til 

Oslo, bus til Gålå. 

 

Prisen for færge/ kahyt, bus, hytte og alt maden, er 

4550,00 kr. 

 

 

Du kan du få mere information hos  

John Høck, Roklubben ARA Århus –  

tlf. 8613 5627 eller mobil 2559 8903 - Mail:  

 

johnhock46@yahoo.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Rengøringsplan for sommeren 2011 
Uge navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf, navn, ronr. tlf, 

32 Ingrid M Hviid (34) 

28494359 

Elsebeth Elsted (155) 

20734577 

H. H. Licht Erik Prisholm (133) 

62614969 

33 Inge Kielmann (154) 

62613680 

Käth Fritsdal (129) 

62614370 

Elsbeth Fritsdal (151) 

29244052 

 

34 Henny Tikjøb (104) 

25138288 

Ebbe Tikjøb (118) 

25134288 

Jonna /Henning Tove Groesmeyer (162) 

62619044 

35 Solveig Mogensen (80) 

62610585 

Jørgen Albertsen (59) 

66117280 

Axel Gomard (4) 

66116896 

Jørgen Bang (145) 

66157467 

36 Susanne Quistgaard 

(68) 61285044 

Sara Quistgaard (69) 

61285014 

Thomas Quistgaard (74) 

61285024 

 

37 Bente Aalund (102) 

62641213 

Hermann Ploug (66) 

26805966 

Jane Snedevind (8) 

22535288 

 

38 Hanne Møller (55) 

24489029 

Karen Ørbech (3) 

62617963 

Tore M Sæderup (51) 

30246833 

 

39 Gurli Dahl (47) 

62610006 

Anders Weber (64) 

28701745) 

Torben Mortensen (71) 

62613798 

Pia Christensen (125) 

64732043 

40 Birthe Juul (17) 

62681019 

Grethe Kjeldsen (27) 

62611487 

Harry Kjeldsen (21) 

62611487 

Karin Mortensen (6) 

21617429 

42 Niels Justesen (15) 

62610166 

Jørgen Riese (57) 

62613717 

Asger Clausen (207) Hans Christiansen (116) 

62618561 

 

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   20734577 

Ingrid Hviid  26743122 

Kirsten Andersen  30290139 
 

 
 

 

Roklubbens hjemmeside 
 

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

 

 
Redaktion:  

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

 
Sidste frist for tilmelding er den 27. August 2011.  

 

Nærmere informationer om betaling og andre praktiske oplysninger sendes pr. mail til 

deltagerne.  

 

Tilmeld dig på opslagstavlen, eller send en mail til jan@ingmadsen.dk 

 

Motions og Turudvalget 

Jan, Bente, Søren og Annie 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

August 2011 

On. 17. 18.00 Madpakketur til Svelmø 

Lø. 20. 15.30 Kanindåb 

Lø. 20. 18.00 Kanindåbsfest 

Lø. 27.  Sidste frist for tilmelding til fællestur til Slesvig 

Sø. 28. 21.30 Måneskinstur 

September 2011 

Fr.-Sø. 2-4.  Fællestur til Slesvig 

Ti. 13.  Styrmandskursus 

Fr. 16. 19.00 Vinsmagning 

Ti. 20.   Betalingsfrist kontingent 2. halvår 2011  

Ma. 26. 19.00 Maddag (Ingrid, Gert, Elsebeth, Hans Henrik, Jørgen,  Kay m.fl. ) 

Oktober 2011 

Sø. 2.  Fælles rotur 

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

Sø. 30.  Standerstrygning 

November 2011 

Fr. 25.  Julemaddag 

mailto:jan@ingmadsen.dk

