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Formandens hjørne 

Siden sidst har vi endnu en gang afviklet den første etape af Sea Challenge. Jeg vil gerne takke alle 
de medlemmer der hjalp til at klubben igen kunne løfte denne opgave - til gavn for sporten og 
klubbens kasse. Vi har i bestyrelsen haft den første evaluering af årets afvikling. Skulle der være 
medlemmer der på en eller anden måde har gode ideer til hvorledes det kunne gøres bedre, så vil 
bestyrelsen gerne have en henvendelse. Vores madhold bespiste 60 deltagere foruden hjælperne 
fra klubben. Lørdag aften kunne vi som sædvanligt konstatere at madholdet igen i år overgik sig 
selv! 

Med hensyn til næste år har vi i bestyrelsen allerede talt om at opgaven med overbæring på 
Helnæs af flere grunde ikke er attraktiv. Dels er det svært at skaffe mandskab på denne dag, som 
for mange er første arbejdsdag efter ferien. Og dels er det ikke økonomisk rentabelt hvis vi ser på 
den tid og transport der bruges på opgaven. 

Som man kan læse i dette nummer af årebladet er de næste store begivenheder i klubben 
kanindåben og istandsættelse af huset udvendigt. Jeg ser frem til mange muntre timers samvær 
ved begge begivenheder. 

Med hensyn til svømmeprøver ser det rigtig fornuftigt ud - der mangler kun ganske få som 
rochefen vil tage kontakt med. 

I de nærmeste dage vil kontingentopkrævningerne for andet halvår tilflyde medlemmerne. Jeg vil 
bede alle medlemmer have nogle gode rominder i tankerne når de hurtigt får afviklet deres 
betaling.   Gert 

 
Fællestur i weekenden den 31. august – 2. september 2012 

 
Detaljerne til fællesturen til Roskilde Fjord er kommet på plads. Vi tager fra Faaborg 
Roklub ved 17.30 tiden og mødes til ost og rødvin i Roskilde Roklub et par timer senere. 
Vi skal overnatte i Roskilde Roklub fra fredag til lørdag. 
 
Lørdag ror vi fra Roskilde til Frederiksund og søndag ror vi tilbage til Roskilde, således at 
vi kan være i Roskilde sidst på eftermiddagen. Afhængig af vejr og vind bliver turen på i 
alt ca. 65 km.  
 
Vi har indtil videre har reserveret 2 to-åres og 1 fire-åres.  
 
Turen forventes at koste ca. kr. 750,00 incl. transport mad og drikkelse. 
 
P.t. er der 7 tilmeldte, så hold jer endelig ikke tilbage, vi skulle gerne blive lidt flere. 
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 selvfølgelig 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 
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MADPAKKETUR rundt om Lyø 

 

Lørdag den 15. september  kl. 9.00 til ca.  kl. 15.00.  

 

Vi roer rundt om Lyø og går i land og spiser madpakke.   

 

Roturen er på ca. 25 km.  

 

Husk madpakke, vadesko, evt. badetøj, måske regntøj og drikkelse. 

 

Sidste frist for tilmelding onsdag d. 12. september.  

 

Tilmelding til finnmadsen.ny@gmail.com eller på  opslagstavlen 

 

 

 

 

 

ER DER NOGEN, DER LIGE STÅR OG MANGLER 

DETTE HER ?  
 
 
 

 

Objektet er fundet i den højre ovn i roklubbens 

køkken  - og var  - da det kom til dagens lys - et 

enestående fund.  

Mage til kultur er sjældent set i klubben.  

 

Heldigvis  !   
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OG SÅ STATISTIKKEN * 
 

 
Nu har 84 aktive roere roet 12329 km dvs 147 km/ roer siden standerhejsning. 
 
I juni kom vi på en 7. plads i 4. division. 
 
Vejret har heller ikke vist sig fra den mest rovenlige side, der er nærmest kun mulighed for fremgang. 
 
 
Venlig hilsen Bodil 
 
 

*og med statistik er det jo som med en bikini: den viser det meste, men skjuler det 

væsentlige !  
 
 
 
 
 
 

 
 

HUSK TILMELDING TIL KANINDÅB ! 

 
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. 

  
 
 

mailto:finnmadsen.ny@gmail.com


 

 

 

 
Kortturstyrmandskursus den 22. august 2012 kl. 19.00 

 
Et er søkort at forstå – et andet er skib at føre !! 
 
Mangler du at gennemgå dette kursus, skal vi opfordre dig meget til at tilmelde dig 
snarest muligt. 
 
Tilmelding på liste på opslagstavlen eller til: 
bodilmadsen@hotmail.com  eller tlf. 29 80 82 24 
 
 
 

 

 

FOTOKONKURRENCEN 2012 
 

Så begynder vi at modtage 

bidrag til konkurrencens 3 

discipliner 

Prøv at se nogle eksempler 

her - og bliv inspireret måske 

? 
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Madpakke/Grilltur til Bjørnø 

 
 

ONSDAG D. 15. AUGUST er der madpakke-/grilltur til Bjørnø.  

 

Vi mødes i Roklubben kl. 17.45  og der er fælles afgang fra Faaborg kl. 18.00.  

 

Vi mødes på stranden ved Bjørnø Havn kl. 19.30 hvor vi spiser medbragt mad og 

dertil medbragt drikkelse -  måske et enkelt glas rovin, øl eller rovand.  

 

Vi medbringer grill, der vil være klar senest kl. 19.30.  

 

Familiemedlemmer er velkomne, men må så selv sørge for transport til og fra Bjørnø.  

 

Husk madpakke, grillpølser, drikkelse, vadesko , evt. badetøj og  måske regntøj.  

 

 
 

Tilmelding på opslagstavlen i Roklubben eller til benteaalund@mail.dk.  

 

 

 

 

 

 

Løvfaldstur 28. – 30. september 2012 
 
Husk at reservere ovenstående weekend til den årlige løvfaldstur på Gudenåen. Vi er i 
fuld gang med planlægningen af turen og prøver at forny den lidt, så vi kommer til at ro 
på nogle andre strækninger end dem vi har gjort de seneste år. 
 
Sidst i august vil der komme tilmeldingsliste op på opslagstavlen. Turen vil også blive 
omtalt i næste nummer af Årebladet. 
 
 
På turudvalgets vegne 
Finn 
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OPRÅB 
 

Fik du givet besked om alle de dage, du vil være med til at male klubhuset? 

 

Arbejdet starter fredag den 17. August Kl. 15 og fortsætter hele den weekend (dog afbrudt 

af kanindåb lørdag eftermiddag), den næste weekend og alle hverdagene imellem frem til 

31. August. 

Der bliver sat stillads op om hele huset, og derefter er der plads til mange flittige hænder, 

som Lars, Harry og Niels O. vil sørge for bliver sat i gang og udstyret med nødvendige 

materialer. 

Der vil naturligvis også blive budt på forplejning af passerende omfang! 

 

Giv besked til Hans Henrik på pid@stofanet.dk eller Tlf 23 20 01 56 om, hvilke dage, du kan være med 

til at få vores klubhus malet udvendigt. 

 

Hans Henrik. 

 

 

Else og andre gode oplevelser i Det sydfynske Øhav 

 

Uge 30 var som sædvanligt sat af til rotur, og i år skulle vi ro i Det sydfynske Øhav. "Vi" er 

Kay, Gert, Ingrid, Jørgen, Elsebeth og undertegnede. Planen var at give os god tid og gå i 

land på de fleste af de øer, vi kom i nærheden af. Vejret er jo altid en meget afgørende 

faktor, og i år var vi så heldige, at de fleste af sommerens sammenhængende 

sommerdage faldt i den uge! 

Vi mødtes mandag kl. 10 i roklubben og kunne konstatere, at vinden stod frisk ind fra syd. 

Himlen var til gengæld skyfri, så vi slog os ned på altanen og blev enige om, at nu var vi 

blæst inde i Faaborg! 

Sidst på eftermiddagen begyndte vinden dog at lægge sig, og vi stuvede de to to-årers, 

som vi skulle af sted i, og så roede vi mod øst. Først på aftenen nåede vi Skarø. 

Svendborg Roklubs hytte var fri, så vi fik udleveret kode til nøgle pr. telefon, og så nød vi 

aftenen udenfor hytten: vindstille og en meget flot solnedgang! Næste morgen bød på en 

gåtur rundt på øen i flot sommervejr, og derefter af sted mod Hjortø, som vi nåede i flot 

solskin og kun meget lidt vind. Også her blev der landgang og gåtur på øen, som er meget 

mailto:pid@stofanet.dk


charmerende. Derefter gik turen videre til Birkholm med landgang og køb af is i 

selvbetjeningskiosken, hvor der også sælges brugte bøger, slikposer, frimærker mm. På 

Birkholm mødte vi 4 to-årers fra Nykøbing Sjælland, som kunne fortælle os, at de ville 

komme til Faaborg den dag, vi kom hjem. Det gode vejr gjorde, at vi besluttede at sætte 

kurs mod Halmø og derfra videre til Marstal. Kl. 17.30 ankom vi til ro/sejlklubben i Marstal. 

Desværre var der ikke plads i klubhuset til at vi kunne overnatte, da der i forvejen var tre 

roere i huset. Heldigvis var der to 3-personers værelser ledige på vandrehjemmet, så det 

blev vores udmærkede logi den nat. Vi fik hjælp af Marstal Roklub så vores bagage kunne 

være i bådhallen, og så var det at vi mødte Else!  

Else er medlem af Marstal roklub og en meget flittig roer. Hun var meget ked af, at vi ikke 

kunne overnatte i roklubben, og derfor tilbød hun at råde bod på det ved at servere 

morgenmad for os! Så næste morgen kl. 8 satte vi os til et meget veldækket bord hos 

Else, som bor 2 huse fra vandrehjemmet. Her nød vi i dejligt solskin i gårdhaven 

morgenkaffe med en masse dejligt brød og Rigabalsam til! 1000 tak til Else, som vi håber 

at kunne byde velkommen i Faaborg Roklub snarest muligt! 

Efter denne gode oplevelse roede vi fra Marstal i høj sol og havblik og satte kursen mod 

Ærøskøbing. Da vi rundede Ommelhoved mødte vi 30-40 smakkejoller for fulde sejl - et 

meget flot syn! Vi satte kurs mod Kleven Havn (lige uden for Ommel by), hvor 

smakkejollerne havde overnattet. Det er et meget flot sted, som blev brugt til  

 

 

vinteroplægning af en del af de store marstalskonnerter i Marstals storhedstid. 

Smakkejollerne havde efterladt et øltelt, som vi fik åbnet da der var meget flinke folk i 

Albani vognen. Der var heldigvis ikke blevet udsolgt af fadøl aftenen før, så det nød vi til 



frokosten sammen med fire sejlere fra Faaborg, hvoraf den ene, Ingrid, har været 

mangeårigt medlem af Faaborg Roklub. 

Efter en indkøbstur i Ærøskøbing gik kursen via Uhrehoved mod Drejø -stadig i høj sol og 

havblik! Vi nød turen meget sammen med et par marsvin, som gav opvisning for os. Da vi 

havde hørt at smakkejollerne skulle til den gamle havn på Drejø, valgte vi at gå til Drejø 

færgehavn. Her foregik landgangen i tang og meget blød bund, men til gengæld var der en 

meget fin naturcampingplads lige om hjørnet med gode toilet- og badefaciliteter ved 

færgelejet lige i nærheden. Vi slog teltene op og nød aftensmaden, som blev tilberedt på 

grillen, og efter en gåtur blev der stille i vores telte... 

Næste dag var der lovet vind fra nord, så kursen blev sat syd om Drejø og Drejø Skov, og 

derefter satsede vi på at ro syd om Korshavn og Avernakø også. Da vi kom fri af Drejø 

Skov, fandt vi dog ud af, at vinden var i vest, og da der var en del af den, blev der krydset i 

bølgerne mod Revkrogen, som blev nået efter en times roning uden skift på grund af det 

urolige vand. Hjemturen foregik derfor med kurs nord om Korshavn til Avernakø havn, hvor 

kaffen blev drukket. Det sidste stykke hjem nød vi synet af de gamle træskibe, der stod ind 

mod Faaborg - og en del af dem med alle sejl sat! 

Sol- og vindmættede nåede vi hjem, og punktum for turen blev sat på Jensen’ 

Fiskerestaurant, hvor Kays Anni og Jørgens Birthe stødte til, og vi nød buffeten meget! 

 

Hans Henrik (98) 

 

 

 

MADDAG  
TIRSDAG D. 11. SEPTEMBER  

KL. 19 

 

MENU: - den er bare god 

 

Tilmelding på opslagstavlen eller til 

Benteaalund@mail.dk  senest torsdag d. 6. september 

Vi glæder os til at se jer 

 

HILSEN 

Solveig – Hanne – Karen – Fritze – Gurli – Bente  
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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 
 

 

 

 

PRØV LIGE AT SE HER ! 
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Siden sidst   
 

 

 

har jeg kigget i de gamle Åreblade og fundet et indlæg fra 2005 fra daværende husudvalgsformand, 

der omhandler den sidste gang vi malede roklubben udvendig. 

 

Indlægget er følgende: 

 

”Skulle enkelte af vore medlemmer ikke have opdaget det, er vores klubhus blevet malet 

udvendig i en pæn lys farve. 

Det var efterhånden 8-9 år siden at klubben sidst blev malet udvendig, og med de mange  

reparationer på murværket så huset efterhånden temmelig miserabel ud, og det blev derfor 

besluttet at male alle facader, hvilket foregik i weekenden den 12-14 august (2005). 

 

Med hensyn til farvevalg kan dette give anledning til debat medlemmerne imellem – er 

farven for lys – er den for kedelig – det kunne have været pænere med en anden tone/ 

kulør – ja, emnerne for debat er mangfoldige i en klub med ca. 180 medlemmer. 

Bestyrelsen bad derfor om arkitekthjælp til at udarbejde farveforslag der passede til vore 

nye træfacader og vore omgivelser, og ud fra hans forslag blev der truffet beslutning om 

farven. 

 

Selve arbejdet foregik som så meget andet på frivillig basis, og allerede i slutning af maj måned 

og i det sidste nummer af Årebladet søgte husudvalget arbejdskraft til projektet.  

Tre personer havde fundet vej til klubben fredag den 14. og ikke mindre end tyve personer var i 

gang om lørdagen. Om søndagen faldt antallet drastisk til 5-6 personer. 

Der blev som sædvanlig sørget for en flot forplejning af arbejdsholdene. 

 

Desværre kunne vi ikke færdiggøre projektet om søndagen på grund af materialemangel, 

så Harry og Henning måtte fortsætte mandag og tirsdag. 

 

Vi er i udvalget meget glade for den store opbakning til opgaven og det var dejligt at se at en  

del nye medlemmer fra i år også havde fundet tid til at give en hånd med. 

 

Stor tak til alle. ” 
Lars Barnebjerg 

 

Skal vi ikke prøve at være mindst lige så effektive nu de sidste 14 dage i august ? 

 
Åreknuden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Redaktion:  
Ingrid Hviid, 26 74 31 22, ingridhviid@gmail.com  

Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 

 

 
 
 

 

 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

August 

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

Ons d. 15   17.45 Madpakke-/grilltur til Bjørnø (Bente)  

Lø.18.  15.00 Kanindåb ( Jan og Finn )  

Lø.18.   18.00 Kanindåbsfest 

Ti 21.   18.30 Kæntringsøvelse/redningsveste 

Ons 22.  19.00 Korttursstyrmandskursus (Bodil) 

Fred 31.   Fælles weekendtur til Nordsjælland 

17.-31.   Maling af klubhus 

September 2012 

    1. og 2.   Fælles weekend tur til Nordsjælland 

   Tirs 11.  19.00 Maddag 

   Lø 15. 9.00 Fælles klubtur rundt om Lyø  (Bente og Finn)   

   28.-30.  Løvfaldstur på Gudenåen ( Finn) 

Oktober 2012 

Lø 27.  Standerstrygning 

   

 

Roklubbens bestyrelse 2012 

 
Gert Flensberg, formand. tlf. 41 60 11 42, gertminor@stofanet.dk  
Jan Madsen, næstformand, 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, tlf. 26712575 , mail:  smduus@gmail.com   
Hans-Henrik Licht, tlf. 23 20 01 56 mail: pid@stofanet.dk                                             
Finn Madsen tlf. 41 96 18 93 mail: finnmadsen.ny@gmail.com  
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