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ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne  

• Royalt besøg i Faaborg  

• Rotur i Helnæs bugt 

• Instruktionsweekend 

• Aktivitetskalender   

 
   

 
2. maj 2012  Åbent Hus for nye roere  

 



Formandens hjørne 
 

Så kom endelig foråret og mange af os har haft de første dejlige ture på fjorden! 

På en af de allerbedste aftener indtil nu den 2. maj  havde vi til åbent hus et pænt besøgstal. 

Og som man kan læse andet sted i bladet blev det oven i købet til en lille prøvetur til 

gæsterne. 

 

I weekenden 12-13. maj havde vi instruktionsweekend. Lørdag blæste det så meget at der 

ikke var nogen tvivl om at al roning var udelukket. Men vi havde en god formiddag hvor 

kaninerne fik en grundig introduktion i klublivet og de mange muligheder roningen tilbyder. 

Søndag havde vi til gengæld 2 fireåres både på vandet både om formiddagen og om 

eftermiddagen. Vi har vel i alt ca. 8 under instruktion på nuværende tidspunkt.  

 

Torsdag den 10. maj havde vi et arrangement for tidligere roere. Det blev ikke noget 

tilløbsstykke, men de fremmødte havde en hyggelig aften. Kun 3 tidligere medlemmer mødte 

op, så tiden er nok ikke lige til et sådan arrangement på nuværende tidspunkt.  

 

For at synliggøre vores klub i bybilledet har vi fået lavet nogle streamere: 

 

 
 

De måler 26 cm x 5,5 cm og kan erhverves formedes kr. 20 hvis man henvender sig til et 

bestyrelsesmedlem. 

 

Når vi forlader roklubbens omklædningsrum  og tager på vandet eller i ergometerrum, skal det 

være sådan, at vi trygt kan efterlader vores ejendele. Derfor skal jeg indskærpe, at hoved-

døren altid skal være lukket, og når klubben forlades skal portene til bådehallen være aflåst. 

 

Fra tid til anden har der blandt medlemmerne være tvivl om reglerne for udlejning af klubbens 

lokaler til fester og lignende. Dette spørgsmål var blandt andet oppe ved den sidste 

generalforsamling.  Det er ikke så mærkeligt, for vi har ingen klare regler haft. Bestyrelsen har 

nu formuleret nogle klare og præcise regler for udleje af klubbens lokaler som findes i dette 

nummer af årebladet. Det er på visse punkter en opstramning i forhold den praksis vi indtil nu 

har praktiseret. Men det er bestyrelsens opfattelse, at det har været nødvendigt. 

 

Med de bedste ønsker om en god sæson Gert Flensberg. 

  



 

Regentparret kommer til Faaborg onsdag den 6. juni  og Dannebrog lægger til kaj kl. 10.00 
 

 
 
I den anledning skal vi selvfølgelig have hele vores flåde af både ud på fjorden og byde 
Regentparret velkommen. 
 
Vi mødes i roklubben kl.8.30, så vi har god tid til at få bådene i vandet og få genopfrisket, 
hvordan vi rejser årer, for Dannebrog venter ikke på os. 

 
Om aftenen arrangerer vi en fællestur på fjorden for at se Dannebrog fra vandsiden og nyde 
det forhåbentlig gode vejr. Vi mødes kl. 18.00 i roklubben. Undervejs finder vi et sted at gå i 
land og spiser de medbragte madpakker. 
 
Tilmelding senest den. 3. juni til Bente på mail: benteaalund@mail.dk eller til Finn på mail: 
finnmadsen.ny@gmail.com   
Husk lige og skriv om i kommer morgen eller aften eller begge dele. 
 
 
 
 
Åben roning: 
Mandag og onsdag kl. 9.00 
Mandag kl. 18.00 – længere tur 
Mandag kl. 19.00 – kortere tur  
Torsdag kl. 18.15 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  
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MENS VI VENTER PÅ DE NYE MEDLEMMER 

 
Nu er vi i maj, og det er tid for at tage imod nye medlemmer.  

D. 2. maj var der åbent hus og aftenen var godt besøgt af folk, som så ud til at have lyst til 

roning. Vejret kunne ikke være mere perfekt - sol, stille og varmt. Så de forhåbentlig nye 

kommende medlemmer fik en lille prøvetur for at mærke følelsen af at sidde i en robåd.  

 

I den forgangne weekend ( d. 12. og 13. maj ) var der 

instruktion af de nye roere. Et par af dem har dog roet 

før og har heldigvis fået lyst til at genoptage roningen 

og endda i vores klub.  

 

Det er altid lidt svært at starte på noget nyt - og at 

skulle finde ud af at finde ind i en etableret klub, hvor 

folk har kendt hinanden længe, og der er mange 

indforståede ting.  

 

Så det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at gøre 

roklubben rigtig indbydende og i møde-kommende for 
de nye. Nye ro-venner kan man aldrig få for mange af .  

Ingrid 

 

 

 

Rotur i Helnæs bugt 

 
Fælles rotur søndag den 3. juni kl. 9.00.  

 

Det er ikke så tit vi har mulighed for at ro i Helnæs Bugt, da  der er  for langt derud på en 

dagstur fra Faaborg. Men nu har vi valgt at køre nogle både til Falsled og starte ud derfra. Der 

er lidt arbejde ved det, men vi tror det bliver en hyggelig tur, og at det er det ekstra arbejde 

værd.  

 

Vi mødes i Roklubben kl. 9.00 og  vi kører til Falsled og sætter bådene i vandet. Fra Falsled ror 

vi rundt i Helnæs Bugt. Vi håber, at vi kan komme i land på Illum ø og Vigø og spise vores 

medbragte mad på én af øerne.  

 

Tag tøj  med efter vejret, madpakke og hvad der ellers er brug for.  

 

Vi regner med at ro ca. 30 km, men der holdes flere pauser, så alle burde kunne være med. Vi 

forventer af være tilbage i Faaborg ca. kl. 17.00.  

 

Vigø 
 

Husk vi starter i Faaborg Roklub 

kl. 9.00 og kører samlet til Falsled.  

Der skaffes køremulighed for dem 

der ikke selvkørende.  

  

Tilmelding senest 1. juni på 

opslagstavlen eller på mail til  

Jan Madsen på  jan@ing-madsen.dk 

 

Turudvalget 
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Motionsturneringen 
Kære roere 

  

Så er indberetningen til motionsturneringen startet igen.  

48 roere - ca halvdelen af medlemmerne -  har roet 2261 km i april måned. Hver roer har i 

gennemsnit roet 47,104 km.  Vejret har jo ikke rigtigt været med os, så det kan vi gøre meget 

bedre til næste indberetning. 

   

Venlig hilsen Bodil nr. 67 

 

 

Siden sidst er der opstået en ide om at samle nogle af de smukke synsindtryk der har 

mødt os i Faaborg Havn og på fjorden.  

Gennem mange år, og måske særligt i år er der sket - og vil ske meget med færge- og 

skibstrafikken.  

 

Gamle færger forsvinder og nye kommer til. Større og større skibe anløber havnen, hvor der 

også hele tiden sker store ændringer. 

 

Heldigvis ændrer ro-klubbens fartøjer sig ikke væsentligt, 

og vores måde at færdes på vandet er jo stort set ligesom 

det altid har været. 

 

Billederne herunder taler vist for sig selv.  

 

Med sømandshilsen 

Åreknuden 

 
 

 
 

 
 

 

 



 



 

Faaborg Roklub 

Færgevej 19 – 5600 Faaborg 
 
Regler for leje af klubbens lokaler. 
 

1. Hvem kan leje? 
a) Klubbens medlemmer som er frigivne roere og som har afsluttet sin første sæson i klubben 

kan leje klubbens lokaler til private fester eller lignende. 

b) Bestyrelsen kan efter anmodning udleje klubbens lokaler til andre med tilknytning til 
roklubben.  

2. Hvad omfatter lejen? 
Lejemålet omfatter opholdsstue, køkken, toilet på 1. sal, terrasse samt adgang til toiletter 
gennem omklædningsrummene. 
Lejemålet omfatter ikke bestyrelseslokalet, omklædningsrum og bådehal. Det er ikke sådan at 

bestyrelseslokalet og omklædningsrummene er forbudte områder, men lejeren skal respektere at 
klubbens medlemmer kan benytte disse faciliteter. Derimod må bådehallen betragtes som forbudt 
område for gæster der ikke er bekendt med omgang med ro-materiel. 

3. Vilkår.    
a) Tobaksrygning skal foregå udenfor huset under åben himmel. 
b) Hoveddør skal altid være aflåst (man kan få en særlig gæstekode man kan give sine gæster, 

eller man kan bede sine gæster benytte ringeklokken). 

c) Lokalerne og inventar skal afleveres rengjort og opryddet. 

d) Flasker, pap m.m. som skal på genbrugsstation skal fjernes fra klubben og restaffald skal 
anbringes i roklubbens container. 

e) Prisen for et lejemål er kr. 1800 og omfatter 24 timer, der som hovedregel falder fra kl. 12 til 
kl. 12 næste dag. 

f) Udlejningen skal kunne bekendtgøres for klubbens medlemmer ved opslag senest en måned 

før lejemålet.   
 
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 30. april 2012 
 

 

 
Opskrifter fra maddag 18. april 2012 

 

Mørbrad i sennepssovs   (4 personer) 

 

2 svinemørbrad 

mel, salt, peber 

smør til stegning 

 

Mørbradene pudses for sener og bimørbrad, 

skøres i tykke skiver, som bankes lidt flade med 

håndroden. 

Vend kødet i krydret mel og brun dem på begge 

sider. Mørbradene tages af panden og lægges i 

ovnfast  fad. 

 

Sovs laves af: 

3 mellemstore løg 

1 dl. hvidvin 

1 dl. lys bouliion 

2 tsk. dijonsennep  (gerne mere efter smag) 

2 spsk. frisk hakket estragon  (tørret kan også bruges) 

2 dl. piskefløde 

 

 



Svits løg til de er klare og gyldne, tilsæt vin, sennep, boullion, sennep, estragon og fløde. 

Koges godt sammen og hældes over mørbradene og sættes i ovnen 180 g. i ca 10 – 15 

minutter 

Serveres med små krydrede kartofler steg i ovn -  eller nu snart nye kartofler. 

 

Jordbærsalat. 

1 bakke jordbær 

ca ½ honningmelon 

2 – 3 rødløg 

 

Jordbærrene skæres i skiver og marineres en times tid i 

½ dl. hvidvin (ca) tilsat lidt flydende honning. 

Melon i små tern og rødløg i tynde skiver tilsættes og 

blandes godt. 

Det grønne drys: fine basilikum blade klippet fint. 

 

Vi serverede også en blandet grøn salat til af fintsnittet icebergsalat, små broccolibuketter (lige 

overhældt med kogende vand) ganske lidt af de tynde kinesiske nudler, chashewnødder og 

hvad man ellers kan få lyst at putte i – dressing : olie - vineddike 

 

En af ”kokkene” 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Maj 2012 

Ons. 23.  18.00 Madpakketur  (Bente) 

Juni 2012 

Sø. 3.  9.00 Fælles Rotur i Helnæs Bugt (Jan) 

Ons. 6. 8.30 Rotur – Dronningen kommer til Faaborg (Bente) 

Ons. 6.  18.00 Rotur med madpakke – se på Dannebrog  (Finn) 

Lø. 23.   Sct. Hans Roning og efterfølgende spisning og bål  

23.-25.  Vi ror Danmark Rundt (Bente) 

Juli 2012 

Sø. 29.  Sea Challenge (Jan og Hans-Henrik) 

August 2012 

Lø. 4.   Fælles Rotur på Odense Fjord (Søren) 

Ons. 15.  18.00 Madpakketur (Annie) 

Lør. 18.   Kanindåb  

Fr. 31.   Fælles weekendtur til Nordsjælland (Jan og Finn) 

September 2012 

1.-2.   Fælles weekendtur til Nordsjælland (Jan og Finn)  

Lø. 15.   Fælles klubtur (Bente og Finn)   

28.-30.  Løvfaldstur  på Gudenåen (Søren)  

Oktober 2012  

Lø. 27.   Standersænkning  

 
Redaktion:  
Ingrid Hviid, 26 74 31 22, ingridhviid@gmail.com  
Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 
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