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  31. årgang 

ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne  

• Rotur på Odense Fjord 

• Kanindåb 

• Sea Challenge 

• Aktivitetskalender   

 
Roklubbens Sct. Hans Bål  

 
Figur 1 

 



Formandens hjørne 

Sommeren er over os, og det betyder som sædvanligt, at det daglige aktivitetsniveau er lidt 

mindre end sædvanligt. Indtil nu har vejret enten været til roning eller til slet ingen roning - og 

det er glædeligt, at så snart vejret har været til roning, har der været mange medlemmer på 

vandet. Det gælder om at gribe chancen, så snart den viser sig - hvis det er muligt for øvrige 
ferieplaner. 

Vi har fået de sidste kulfiberårer til Luna og Sydfyn. Så snart de er monteret, har vi således 

fået udskriftet alle vores træårer til kulfiberårer. 

Jeg har gennemgået svømmeprøverne og følgende medlemmer har roforbud 

indtil de får bragt deres svømmeprøve i orden: 

6 - 15 - 24 - 25 - 33 - 47 - 50 - 54 - 55 - 60 - 66 - 83 - 84 - 92 - 121 - 182  

Svømmeprøven, som gælder i 3 år, lyder på 400 meter i svømmehallen eller 

300 meter i fjorden. 

Har man en gang aflagt svømmeprøve, så kan man afleverer en erklæring på at man fortsat 

besidder de fornødne svømmefærdigheder. Har man afleveret svømmeerklæring i stedet for at 
aflægge svømmeprøve, må man kun ro indenfor dagligt rofarvand. 

Jeg vil gerne ønsker alle medlemmer en rigtig god sommer, og især godt vejr til ferielangturs-

holdene. 

Gert Flensberg 

 

Efterlysning: 
Er der mon et madhold, der kunne tænke sig at lave mad til en madaften i 

Roklubben i september måned? Madholdet bestemmer datoen.  

 
Besked kan gives til Årebladet bertelsen.karen@gmail.com eller tlf. 20139085 

 

 
Generalforsamling i  ”Gamle Roere” 

 

Den årlige generalforsamling blev afholdt den 11 maj 2012. 

 

I sin beretning omtalte formanden de 60 år, der er gået, siden foreningen stiftedes.  

Fremhævede de stoute kvinder og mænd, der gennem de mange år har virket i foreningen, til 

bl.a. økonomisk støtte til FR. 

 

Regnskabet, i revideret udgave, vil blive udsendt til medlemmerne. Kontingent er fortsat 75 

kr/år. 

 

Svend Christoffersen og  Hans Erik Steiner blev genvalgt til bestyrelsen, ligesom Tove 

Grossmeyer og Torben Basnæs blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. 

Revisorer blev Jørgen Rise og Grethe Kjeldsen. Carsten Lorentsen blev revisorsuppleant. 

 

Bestyrelsen vil prøve at arrangere en tur til ”De japanske Haver” til eftersommeren.   

 

Det gode skib ”Svanen” er i bedding hos familien Caben – Harry har visse planer med hende! 

 

Efter generalforsamlingen blev der budt på en dejlig buffet. 

 

-stoffer
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MADPAKKETUR søndag den 12. august 2012 
 

Vores sidste madpakketur gik til Svendborg, hvor vi havde en fantastik dag i det Sydfynske 

farvand. 

 

Så nu skal vi prøve noget nyt: 

 

                                        ODENSE FJORD 
 

 
 

 

Vi mødes i Faaborg kl. 8.00 og kører til Odense Roklub.  

 

Vi skal ro ud ad Odense Kanal, gå i land på Vigelsø, se  Lindøværftet,  Klintebjerg, osv  

 

Vi forventer at være tilbage i Faaborg sidste på eftermiddagen.  

 

Husk madpakke, drikkelse, kaffe og hvad du ellers skal fortære i løbet af dagen, samt vadesko, 

evt. badetøj, måske regntøj alt efter vejret.   

 

Sidste frist for tilmelding onsdag d. 8. august   

 

Tilmelding til benteaalund@mail.dk eller  finnmadsen.ny@gmail.com eller  opslagstavlen 

 

 

 

 
Sea Challenge 

 

Der mangler stadig hjælpere til om mandagen – til bagage udlevering om morgenen og 

overbæring af både ved Agernæs mole på Helnæs kl. ca. 10.45.   

Hvis du kan hjælpe bedes du kontakte: 

Jan Madsen på jan@ing-madsen.dk eller tlf. 2945 1463 
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Kanindåb lørdag den 18. august 2012  
 
 
En at årets store begivenheder løber af staben lørdag den 18. 
august 2012 
 

Tiden er inde til at vi skal have døbt vores kaniner -  de nye som er 

kommet  til år og for kaniner fra tidligere år, som ikke er blevet døbt,  

vil der være lejlighed til at få det bragt i orden. 

 

Kong Neptun og hans følge ankommer til Roklubben kl. 15.30.  

 

Efter dåben (når alle er blevet rene igen) vil de nu ”rigtige” nye roere blive fejret  med en lille fest.   

 

Spisningen er kl. 18.00 og koster ca. 125,- kr. pr. person. 

Drikkevarer købes til de sædvanlige billige roklubpriser. 

 

Alle er velkomne inkl. familie.    

 

Tilmelding på opslagstavlen i klubben eller på mail til Finn på: 

finnmadsen.ny@gmail.com. 

 

På bestyrelsens vegne 

Finn 

 

 

 

FOTOKONKURRENCEN  ER STADIG  I  GANG ! 

 

 

……  MEN vi savner da at se nogle bud på vinder-

billeder.  

 

Der er 3 kategorier:  

 

Solnedgange 

Vand 

Roere på tur 

 

Sørg gerne for at det ikke bliver alt for let at vinde 

de præmier ! 
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Kæntringsøvelse 
 

Vi holder kæntringsøvelse tirsdag den 21. august 2012 kl. 18.30 i vandet ud for roklubben. 

 

Der vil være mulighed for under sikre forhold at kæntre med en båd, og desuden vil der blive 

afholdt øvelser i at tage redningsvest på både på land og i vandet. 

 

Vi opfordrer medlemmerne til at møde talstærkt op, hvad enten man nu har mod på at prøve 

at kæntre med en båd eller blot vil øve sig i at tage redningsvest på. 

 

Skulle vejret ikke være til kæntringsøvelse vil der blive arrangeret en anden dag i løbet af 

sensommeren. 

 

Tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare 

op. Er der spørgsmål til arrangementet er I 

velkommen til at kontakte mig på mail: 

finnmadsen.ny@gmail.com eller tlf. 41 96 18 93.  

 

Med god sommerhilsen 

Finn 

Rochef 
 

 

Siden sidst – har vi bl.a. fejret Sct. Hans aften i roklubben. 

 

Sammen med Jonna's velsmagende velkomstdrink kunne vi nyde synet af en overdådig buffet 

med nye kartofler og en hel masse forskellige salater, som pigerne havde fremtryllet. 

Drengene havde 3 grill klar på altanen, hvor der dog var en lille smule læ for den kraftige 

blæst. 

Der kunne man så tilberede sit medbragte kød og pølser og forsyne sig med tilbehør fra 

buffet'en  samt diverse drikkevarer, alt sammen til de sædvanlige billige priser. 

Og den hyggelige fællesspisning blev kun afbrudt af Sct. Hans bålet, der igen i år var anbragt 

på pæle i vandet og bygget op med masser af brænde omkring heksen. 

Karen og Finn havde lavet den (efter ukendt model). 

Da de mandlige deltagere så havde gemt alle klubbens koste (!) blev bålet tændt og heksen 

forsvandt i et hav af flammer, imens en del forbigående mennesker sammen med os 

sang midsommervisen og andre af vore dejlige fædrelandssange. 

Der var heldigvis tørvejr, så det var en god oplevelse ved bålet. 

Derefter var der kaffe og jordbærkagedessert og festligt samvær resten af aftenen. 

  

Åreknuden 
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Fællestur i weekenden den 31. august – 2. september 2012 
 
 
I år skal vi ro på Roskilde Fjord. Vi starter i Roskilde, hvor vi fra fredag til lørdag 
overnatter i Roskilde Roklub, hvor vi indtil videre har reserveret 2 to-åres og 1 fire-åres – 
d.v.s. 11 pladser.  
 
Når alle detaljer er på plads, rundsendes mail om turen, men reserver weekenden 
allerede nu. Det bliver godt vejr i den weekend. 
 
Af hensyn til reglerne i Roskilde Roklub er der sidste 
tilmeldingsfrist søndag den 12. august 2012. 
 
Vi forsøger selvfølge at skaffe både efter behov, men ellers 
gælder princippet ”først til mølle…” 
 
Tilmelding på opslagstavlen i Roklubben eller til Finn Madsen på mail: 
finnmadsen.ny@gmail.com eller på tlf. 41 96 18 93.   
 
På turudvalgets vegne 
Finn  
 

 

 
 

 
 
 
 

Roklubbens bestyrelse 2012 

 
Gert Flensberg, formand. tlf. 41 60 11 42, gertminor@stofanet.dk  

Jan Madsen, næstformand, materialechef, tlf. 29 45 14 63, jan@ing-madsen.dk  
Lone Hansen, kasserer, tlf. 62 64 12 19, lonehansen@dbmail.dk  
Bodil Madsen, instruktion, tlf. 29 80 82 24, bodilmadsen@hotmail.com  
Susanne Møller Duus, gæsteroere, tlf. 26 71 25 75, smduus@gmail.com  

Hans-Henrik Licht, sekretær, tlf. 23 20 01 56 mail: pid@stofanet.dk                                             
Finn Madsen, rochef, tlf. 41 96 18 93 mail: finnmadsen.ny@gmail.com  

 

Motionsturneringen 

83 roere har roet 8558 km siden standerhejsning, det er 103 km/ roer. 
I sidste måned havde vi roet 64 km, det gav os en 4. plads i 4. division. 

Sidste år ved udgangen af juni måned havde vi roet 120 km, det svarede til 5. plads i 4. division. Vi må 
da hellere få roet noget mere, så vi kan rykke op i 3. division. 

 

Venlig hilsen Bodil 

 

 

mailto:finnmadsen.ny@gmail.com
mailto:gertminor@stofanet.dk
mailto:jan@ing-madsen.dk
mailto:lonehansen@dbmail.dk
mailto:bodilmadsen@hotmail.com
mailto:smduus@gmail.com
mailto:pid@stofanet.dk
mailto:finnmadsen.ny@gmail.com


 
 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Juli 2012 

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

Ma. 30.  Sea Challenge (Jan og Hans-Henrik) 

August 2012 

Sø. 12. 8.00 Fælles Rotur på Odense Fjord (Finn/Bente) 

Ons. 15. 18.00 Madpakketur (Annie) 

Lør. 18. 15.00 Kanindåb (Jan og Finn) 

Lør. 18. 18.00 Kanindåbsfest 

Ti. 21. 18.30 Kæntringsøvelse/redningsveste 

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

September 2012 

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

Lø. 15.  Fælles klubtur (Bente og Finn) 

28.-30.  Løvfaldstur  på Gudenåen (Finn) 

Oktober 2012 

Lø. 27.  Standersænkning 

 

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

 

 
Redaktion:  

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