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  30. årgang 

ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne 

• Standerstrygning 

• Løvfaldstur 

• Gåtur Lyø Rundt 

• En aften med havnefoged Lasse Olsen 

 

 
Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 

 

 



Formandens hjørne 

 

Standeren stryges lørdag den 29. oktober, så skal man have roet de sidste kilometer er der 

altså knapt 3 uger igen.  

På standerstrygningsdagen vil der være forskellige aktiviteter.  

Man kan deltage i pålidelighedsroningen hvor man skal møde kl. 14.30. Hvad dette går ud på 

har Lars skrevet andetsteds. 

I løbet af eftermiddagen vil der være mulighed for at se de nyistandsatte lokaler - nemlig det 

gamle bestyrelseslokale på første sal og ergometerrummet.  

Klokken 17.00 stryges standeren og vi danner os et overblik over sæson 2011.  

Klokken 18.30 vil der være spisning.  

Ønsker man at deltage i spisningen skal man tilmelde sig på liste i klubben eller ringe/skrive til 

Bodil tlf. 29 80 82 24 bodilmadsen@hotmail.com . Til de andre aktiviteter er der ingen tilmelding. 

Efter den 29. oktober kan man selvfølgelig ro efter vinterronings-reglementet, men mon ikke 

de fleste vil benytte roklubben til andre aktiviteter end lige roning på vandet?  Personligt ser 

jeg frem til de vandreture, som turudvalget har i støbeskeen. Ligeledes ser jeg frem til 

bådklargøringsdagene, og i år har Søren planlagt skiftevis arbejdsdag om lørdagen og om 
søndagen. Jeg håber dette giver mulighed for alle, som har lyst til at deltage.  

På gensyn lørdag den 29. oktober hvor jeg håber at se en stor del af klubbens medlemmer. 

Gert Flensberg 

Reglerne for vinterroning kan ses på Dansk Forening for Rosports  hjemmeside: 

http://www.roning.dk/DFfR/~/media/Files/Love_reglementer/Vinterroning.ashx  

 

  

 

Arbejdsdage inden nytår 
 

Rosæsonen er ved at være slut og vinteren skal bruges til at klargøre bådene til næste sæson.  

Lørdag den 12. november og lørdag den 19. november skal bådene vaskes. Vi starter kl. 9.00 

og slutter med frokost kl. 13.00. Husk varmt tøj, gummistøvler og regntøj.  

Efter nytår vil der blive arbejdsdage både lørdage og søndage, så alle har mulighed for at 

deltage.  

 

Mød op. Der er opgaver til alle.  
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Faaborg Roklubs støtteforening ”Gamle roere” indbyder alle roklubbens 
medlemmer til 
 
 

En aften med havnefoged Lasse Olsen 
 

Fredag d. 4. november kl. 19.00 i roklubbens lokaler 
 
Lasse Olsen vil holde foredrag om havnens daglige drift, fremtidige projekter, 
havnebad, krydstogtskibe, udvidelse af marinaen m.m.  
 
Der vil være buffet med ostebord og lækkert brød.  
Drikkevarer kan købes til sædvanlige fordelagtige priser.  
 
Med støtte fra ”Gamle roere” kan prisen for deltagelse i dette arrangement 
holdes på 50,- pr. person.  
 
Tilmelding senest mandag d. 31. oktober på opslag i roklubben eller til  
Svend Christoffersen, telefon 62 61 81 81 eller mail: s.c.40@mail.dk 
Anni Dibbern, telefon 62 61 37 18 eller mail: dibbern@os.dk 
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Pålidelighedsronings konkurrence 
Lørdag den 29. oktober kl. 1430 

 

 
Vi gentager  succes’en fra sidste år  

 
Faaborg Roklub inviterer dig hermed til at deltage i konkurrence som alle medlemmer kan deltage i, uanset 

om du ror 4 års / 2 års – 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 tiden for 2. omgang kommer så 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 el. lign) 

 Tilmelding sker ved fremmøde i klubben kl. 14.30, man tilmelder sig som enkeltperson, klubben 

sammensætter herefter de enkelte bådehold . 

Starten på konkurrencen er kl. 15.00 

 

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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BONUS 

 

En drøm – et tryllespejl 

Lys og lys i sol og vand 

Silkeblødhed i vandlinjen 

Svaner i flok og familie - 

som grå og hvide skulpturer 

laver svanesang i luften 

Og pludselig - en bue i vandets linje 

En sort runding i et nu 

Nej, to – i legende efterårsenergi 

Frit svævende spind fra edderkopper 

laver sølvglimt i det lave skærende lys  

Båden er en boble i et liv 

Hvert åretag er et hjerteslag 

Dagen en vanvittig ekstase 

Dagen er rekordernes dag 

Dagen er 1. oktober.                                    Annie, Bodil, Alice, Karen og Jan var også  på rotur 1. okt -  med fødselsdagskage.  

Ingrid  
                                                                            
                                                                                      

 
 
 

 
 
 

Gåtur til Lyø søndag den 13. november 

 
Ro sæsonen er ved at være slut, men derfor skal vi jo alligevel have lidt motion. 

Så hermed en opfordring til at deltage på en gåtur Lyø rundt. 

Vi mødes ved færgen kl. 9.45 og færgen sejler retur fra Lyø kl. 16.00 

Roklubben betaler færgebilletten for medlemmer af roklubben. I er velkommen til at invitere 

familie eller andre interesserede med. 

Husk medbring: madpakke m.v., fodtøj der kan klarer en gåtur samt tøj der passer til vejret. 

Der ingen tilmelding. I møder bare op. 

 

Hilsen 

Turudvalget 
 

Danmarks bedste Motionsroklub 
 

87 roere har roet 19185 km dvs. 220,52 km pr. roer. 

Sidste år på samme tid have vi roet 228 km. pr. roer.  

 

Du kan læse mere på www.roning.dk/aktiviteter/motionsturneringen. 
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Arbejdsdage inden nytår 
 

 

Rosæsonen er ved at være slut og vinteren skal bruges til at klargøre bådene til næste sæson.  

Lørdag den 12. november og lørdag den 19. november skal bådene vaskes. Vi starter kl. 9.00 

og slutter med frokost kl. 13.00. Husk varmt tøj, gummistøvler og regntøj.  

Efter nytår vil der blive arbejdsdage både lørdage og søndage, så alle har  

mulighed for at deltage.  

 

Mød op. Der er opgaver til alle 

 

 

 
 

Billeder fra kanindåben  

 
                  Kong Neptun og hans følge                                                  Årets kaniner – Ole, Erik, Jytte og Anders 

 

 
 

 

 

 

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

19 roere var på løvfaldstur på Gudenåen i dagene 7. – 9. oktober. De 13 roere ankom til Ry 

fredag kl. 15.30 for at ro nogle både til Silkeborg Roklub, hvor de resterende 6 stødte til. 

Sammen indtog vi det traditionelle ostebord med dertil hørende rødvin m.m. i tilpasse 

mængder og for nogen blev det senere sengetid en for andre.  

 

Lørdag startede 2 både ud fra Ry og de resterende fra Silkeborg. Vi mødtes undervejs for at 

spise frokost  det fri. Efter frokosten gik turen til søerne omkring Himmelbjerget med et smut 

til Laven og afsluttende en tur ind i ”brillerne”. Undervejs fik vi pludselig en ”lille” regnbyge 

med hagl. Tilbage i Silkeborg nød vi grillmad med salat og til dessert fik vi Alice’s æblekage.  

Aftenen gik med hyggeligt samvær, dog kunne vi godt mærke på stemningen, at det havde 

været en lang dag på vandet.  

 

Søndag måtte jeg tidligt op kl. 7.00 og sammen med et par andre  sørge for morgenmad til 

resten. Roturen gik til Ry, fordi alle bådene skulle afleveres der. Vejrudsigten havde meldt 

kulde, regn og modvind. Heldigvis holdt vejrudsigten ikke, for vi fik solskin, næsten havblik og 

ingen regn. 

 

Bådene blev gjort rene og i bilerne kørte vi retur til Silkeborg, hvor vi fik fælles frokost og 

rengøring og pakningen af bilerne blev klaret. Herefter gik turen tilbage til Fyn. 

 

På vegne af deltagerne 

Kurt Hansen 

 

 
 

 

 

 

 



Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Oktober 2011 

Lø. 29.  14.30 Pålidelighedsroning kl. 15.00 

Lø. 29.  17.00 Standerstrygning  

Lyø. 29. 18.30 Spisning  

November 2011 

Fr. 4. 19.00 En aften med havnefoged Lasse Olsen  - Gamle roere 

Lø. 12.  9.00 Arbejdsdag – bådevask  

Sø. 13.  9.45 Gåtur Lyø Rundt  

Lø. 19.  9.00 Arbejdsdag - bådevask 

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 

 

 

 
Barnebjerg i køkkenet efter vinaftenen  

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

http://www.faaborg-roklub.dk/

