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  30. årgang 

ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne 

• Slesvigturen 

• Løvfaldstur 

• Styrmandskursus 

• Maddag  

 

 
Så blev Anders frigivet på en fin ro-dag i august 

 

 



FORMANDENS HJØRNE 

Vi må snart se i øjnene, at sæson 2011 går på hæld. Personlig vil jeg ikke klage over den 

regnfulde sommer - jeg har været heldig at komme på vandet på de trods alt mange gode 

rodage, vi har haft. Senest sammen med 19 andre medlemmer på Slien som man kan læse 
andetsteds om. 

Sæsonafslutning betyder også standerstrygning lørdag den 29. oktober. I næste nummer af 

årebladet kommer et program for denne dag, men hvis nogen skulle være interesserede i at 

arrangere en madaften i denne forbindelse så kontakt et medlem af bestyrelsen - helst inden 

den 4. oktober. 

Kontingentopkrævningerne for andet halvår er udsendt. Jeg minder om at sidste rettidig 
betalingsdag er den 20. september. 

Når vi forlader klubhuset på roture, skal det gerne være med forvisning om, at landgangstøj 

og andre personlige effekter efterlades trygt i klubhuset. Der har desværre været situationer 

hvor klubhuset er blevet forladt med lukket -  men ikke låst port. Jeg skal derfor indskærpe, 

at når klubhuset forlades, skal begge porte låses indefra og sidste mand må forlade klubhuset 
gennem hoveddøren. 

Som jeg tidligere har skrevet, har vi foreløbigt frem til maj måned udlejet opholdsstue og 

køkken til Lions Club den 2. og 4. onsdag i hver måned. Alt tyder på, at dette arrangement 
kommer til at blive til glæde for begge parter.  

Dansk Forening for Rosport har indført en ny struktur. De gamle kredse er nedlagt og 

erstattet af ronetværk.  

Meningen er, at hver klub skal være medlem af et ronetværk, og en af roklubberne i hvert 

netværk varetager et formandskab af netværket. Vi har i bestyrelsen besluttet os til at 

tilslutte os et ronetværk bestående af de fynske klubber. Hvad der skal ske med den gamle 

Fynskreds og de midler kredsen ejer, vil blive afgjort på en ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde i løbet af efteråret. Sandsynligvis opløses Fynskredsen i henhold til 

vedtægterne. Kaproningen på Odense Kanal videreføres af en regattaforening og samarbejdet 
mellem de fynske klubber fortsætter i ronetværket.  

Ideen er, at i stedet for at Fynskredsens bestyrelse sætter aktiviteter i gang, så vil det blive 

de enkelte klubber, der melder ind med aktiviteter, hvor andre fynske klubber kan deltage. 

Det kunne være en klub, der har lyst og kræfter til at arrangere en udenlandsk ferielangtur, 
eller en klub der indbyder til at arrangement for ungdomsroere.  

Jeg tror, at man med denne ændring får flere fælles roaktiviteter med mindre administration. 

Med rohilsen - Gert 

 

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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Korttursstyrmandskursus 
 
 afholdes tirsdag den 13. september kl. 19:00 i roklubbens lokaler.  

 

Tilmelding til Lars Barnebjerg lars@barnebjerg.dk senest den 12. september. 

 

Alle der endnu ikke har deltaget i korttursstyrmandskurset opfordres til at deltage. 

 

Der er på mail rundsendt en kopi af styrmandsmappen, som gerne må printes ud og 

medbringes. Der vil dog blive sørget for, at der ligger et par ekstra eksemplarer i roklubben. 

 

Klubben sørger for kaffe og kage. 

 

Med venlig hilsen 

Lone 
 

 
Gamle Roere – sidste nyt! 

 
Bestyrelsen for Gl. Roere har nu fordelt opgaverne mellem sig, således: 

Formand:  Svend Christoffersen  

Næstformand: Harry Kjeldsen 

Kasserer: Anni Dibbern 

PR: Hans Erik Steiner- Johnsen 

Frank Dibbern 

 

Vi har, synes vi selv, en spændende efterårs- og vintersæson foran os, idet vi fredag den 4 

november inviterer til en spændende aften med havnefoged Lasse Olsen. 

Søndag den 8. januar 2012 står der Nytårskur på programmet, og endelig forestår en fest-

generalforsamling i februar måned 2012, idet vores lille forening har 60 års jubilæum, som 

naturligvis vil blive behørigt fejret. 

Nærmere om disse arrangementer følger. 

Og så skal jeg hilse fra kassereren og oplyse, at kontingentet i Gl. Roere fremtidig udgør den 

beskedne sum af 100 kr/år.   

Vi vil meget gerne have flere medlemmer – det er så nemt: 

Ring til Anni på tlf. 62613718. Så ordner hun resten! 

 

-stoffer/30 

 

 

 

Vinsmagning fredag den 16. sept. 2011 kl. 19.00 

 

Er du tilmeldt vinsmagningen på fredag? 

Måske kan det nås endnu.  

Kontakt Lars Barnebjerg 

 

 

 

 
Redaktion:  

Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 
Morten Nielsen, 22 95 91 09, mnibib@gmail.com 
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Fælles rotur søndag den 2. oktober kl. 9.00 fra klubben 
 

Årets sidste fælles søndagsrotur har vi tænkt, skulle være en tur rundt om  Lyø. 

 

Vi mødes kl. 9.00 i klubben, og regner med at være tilbage midt på eftermiddagen, så husk 

madpakker og hvad i ellers kunne få brug for undervejs. 

 

Vejret har jo ikke været med os, så vi har desværre aflyst en del ture i denne sæson, men vi 

tror, det lykkes denne gang. Hvis vejret ikke er til Lyø, så finder vi på noget andet. 

 

Alle kan være med - også årets nye roere. 

 

Tilmelding til Jan på mail jan@ing-madsen.dk senest fredag den 30 september. 

 

 

  

Fra Slesvig-turen  

 

Danmarks bedste Motionsroklub 
 

Hej Faaborg-roere. 

  

Som bekendt har været jo ikke været til meget roning i august, så vi har kun flyttet os 

med ca. 30 km. pr. roer.  

86 roere har roet 16414 km. Det svarer til 190,860 km/ roer. 

Sidste måned var vi gået lidt frem, så vi da lå som nr. 2 i 4. division, det er 3 pladser 

frem. 

Hilsen Bodil 
Du kan læse mere på www.roning.dk/aktiviteter/motionsturneringen. 

 

 
 

 
  

Roklubbens hjemmeside 

 
Følg med på www.faaborg-roklub.dk  

 

mailto:jan@ing-madsen.dk
http://www.roning.dk/aktiviteter/motionsturneringen
http://www.faaborg-roklub.dk/


Løvfaldstur på Gudenåen 

 

Løvfaldsturen er i år i weekenden den 7. oktober til søndag den 9. oktober 2011.  

Vi skal bo i Silkeborg Roklub begge dage. 

Vi mødes i Silkeborg Roklub fredag aften. Fra kl. 20.00 er der ost og rødvin.  

 

Vi skal låne både i Ry og bådene skal roes til Silkeborg fredag eftermiddag. Hvis du vil være 

med til at ro både til Silkeborg fredag eftermiddag skal du give besked ved tilmeldingen og du 

skal kunne være i Ry senest kl. 15.30.  

 

Prisen er kr. 550,00, der dækker overnatning, 

bådleje/bådtransport, mad alle dage incl. vin, øl, 

sodavand – d.v.s. all inklusive.  

Dog skal deltagerne selv afregne kørsel i de biler, der 

kører til Silkeborg.  

 

Ved tilmelding bedes det oplyst: 

 

Om du vil ro fredag 

Om du kører til Silkeborg og kan tage flere med, eller  

Om du ønsker at køre med i anden bil.   

 

 

Tilmelding og betaling senest den 30. september 2011.  

Betaling til reg.nr. 5056 konto nr. 1166468 – husk ved betalingen at anføre navn.  

Tilmelding på opslagstavlen i Roklubben. 

 

Søren - 40273747 

_____________________________________________________________________ 

Vellykket ungdomslandslejr 

af  Christian Kofod 

Faaborg Roklub og det Sydfynske Øhav dannede i uge 30 rammen om DFfRs årlige ungdomslandslejr. 
 

 
 

35 håbefulde unge og 8 ledere havde afsat en uge af deres sommerferie, hvor roning og socialt samvær 
skulle komme til at være i højsædet.End ikke vejret kunne ødelægge den gode stemning om end teltene var 
vanskelige at slå op på grund af regn og blæst. Som ved et trylleslag ændrede vejret sig dog fra en regnfuld 
himmel til strålende solskin og næsten ingen vind. En god anledning til at få roet en masse på de forskellige 

ture, som bl.a. gik til Bjørnø og Avernakø.  
 



 
 

Lejren blev endvidere besøgt af Eskild Ebbesen, hvor de unge roere fik lejlighed til at stille en række 
spørgsmål til deres idol, inden fredagens fest for alvor gik i gang med Sing Star til langt ud på nattetimerne. 

 

 
 

Et på mange måder vellykket arrangement, som minder os alle om, hvor vigtigt det er at prioritere 
ungdomsroningen. 

 
Faaborg Lokalavis besøgte ungdomslandslejren og har i den forbindelse bragt artikel i deres avis og 

Faaborg Roklubs klubblad har også et fint skriv. 

Christian Kofod 
Landslejr ansvarlig 
11-08-2011 
 
  

 

Bjørnø – august 2011 

 



Fællestur til Slesvig 2-4 september 2011 

 

Årets tur gik til Slesvig. Vi var 20 roere, mest seniorer, dog var der en enkelt junior roer med, 

nemlig Søren. For fire af os var det første gang vi var med på langtur. Her er et kort resume af 

hvad vi oplevede: 

 

God planlægning fra turudvalget. Fantastisk vejr, blankt vand og sol næsten hele tiden, inkl. et 

par få regndråber til allersidst. 

 

God planlagt indkøb, hurra for indkøbsholdet. Vi manglede intet. Fantastisk forplejning. Der 

skal også gives ros til alle madhold, alle gjorde det godt. 

 

God velkomst i Slesvig roklub, både fredag og søndag. Birger Kühn delte gerne ud af kaffe og 

gode råd. Vi fik også snuset lidt til vilkårene for det danske mindretal i Tyskland. 

Godt og muntert selskab. 

 

Flot natur, ilagt diverse forhindringer. Sandbanker, der var svære at se, måske også at komme 

fri af. Sten i tunneler. Stenene mødte vi heldigvis ikke, idet det var højvande. Men tunnelen var 

strengt forbudt område, fortalte Birger os, da vi kom hjem til roklubben. Kortet som vi 

medbragte viste også dette, men mærkningen krævede mindst lup for at springe i øjnene. 

Sjove sovesteder – Bådhal med lidt for hårdt liggeunderlag (nyt ønskes til næste tur), på 

terrassen i Slesvigs roklubs hytte i Misunde, med udsigt til stjerner (der var en lidt for højlydt 

koncert i soverummet). 

 

Roning i flotte robåde, som bliver holdt efter alle kunstens regler, selv fanglinerne bliver 

kunstfærdigt rullet op.  

 

Ømme lemmer og bagdele, især lørdag eftermiddag. Gode råd fra mere erfarne roere, når 

fremtidige håndledsskader skal undgås. 

 

Alt i alt en dejlig weekend. Vi vil gerne med en anden gang. 

Susanne(68) 

  



 

MADDAG I SEPTEMBER 

Der er maddag mandag den 26. september kl 19.00.  

Madholdet ses nedenfor.   

Det bliver helt sikkert en hyggelig aften med fremragende mad til sædvanlig lave roklub-priser.   

Ta´ familien med.  

Tilmelding på opslag i klubben senest fredag den 23. september eller ring eller mail til 

formanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

September 2011 

Ti. 13.  19.00 Styrmandskursus  

Fr. 16.  19.00 Vinsmagning  

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

Oktober 2011 

Sø. 2.  9.00 Fælles rotur 

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

Lø. 29.   Standerstrygning  

November 2011 

Fr. 25. 18.30 Julemaddag  

December 2011 

Lø. 31.  18.00 Nytårsaften i Roklubben  

Januar 2012 

Sø. 8.  16.00 Nytårskur 

Fr. 27. 18.30 Herreaften 

Februar 2012 

Fr. 3. 18.30 Pigeaften 


