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Formandens hjørne 

Så blev huset malet!! Og ikke bare huset - men hoveddør, flagstænger, bogstaver, porte, regn-

vandsafløb, tagterrasse - kort sagt alt det udvendige - har fået en overhaling så vores klubhus 

står så flot som det ikke har stået i mange år. En stor del af klubbens medlemmer har ydet en 

større eller mindre arbejdsindsats for at nå dette resultat. Harry har stået klar i porten med 

materialer og pensler og som sædvanligt har medlemmerne forstået at kombinere det prak-

tiske arbejde med hyggeligt samvær. Vi kan med god grund klappe hinanden på skuldrene.  

Bestyrelsen havde afsat 43.000 kr. til projektet, og det gør jo ikke glæden mindre, at regn-

skabet viser en udgift på 35.000 kr. 

Siden sidst har vi fået afsluttet regnskabet for året Sea Challenge, og det viser at vi har tjent 

ca. 3.000 kr. på aftensmaden og ca. 6.000 kr. på hjælperopgaverne. Med den størrelse som 

arrangementet har nu, er det nok det niveau vi kan regne med, og det er jo også et mærkbart 
tilskud til klubbens økonomi. Endnu en gang tak til de medlemmer der hjalp til. 

Efter en dejlig sensommer må vi nok se i øjnene  at sæsonen går på hæld. Man kan dog endnu 

nå en god formiddagstur, en søndagstur eller en Gudenåstur. Med sæsonafslutning følger 

standerstrygning den 27. oktober. Der kommer mere om dette i næste nummer af årebladet - 

men vi påtænker cirka samme koncept som sidste år, det vil sige pålidelighedsroning om 

eftermiddagen med præmier til vinderne og efterfølgende madaften. 

De næste større investeringer bliver istandsættelse af omklædning/baderum og hejseværk i 

bådehallen. Planerne for hejseværket er nu ved at falde på plads og efter grundige 
overvejelser tror jeg vi ender med en rigtig god løsning. Om dette kommer der mere fremover. 

Med de bedste rohilsner Gert. 

 

 

 
Årets kanindåb – Karen Margrethe, Rudi, Kurt og Hans  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Løvfaldstur på Gudenåen den 28. – 30. september 2012 

 
I år mødes vi i Skanderborg 

Roklub fredag aften. Vi 

mødes kl. 20.00 til ost og 

rødvin.  

 

Lørdag morgen ror vi over 

Skanderborg Sø, opad 

Tåning å, der er meget 

smal, så styrmanden 

kommer på overarbejde. 

Tåning Å løber ud i Mossø, 

som vi krydser. Derefter 

videre op ad Gudenåen til 

Ry, hvor vi skal overnatte fra lørdag til søndag. Søndag ror vi samme vej retur til Skanderborg.  

 

Turen er på ca.  25 km hver vej. Der holdes passende pauser undervejs.  

 

Prisen er 600 kr. som dækker overnatning, leje af både, 

mad, vin, øl, sodavand m.m.  Derudover skal der afregnes 

kørepenge til de biler, der kører til Skanderborg.  

 

Tilmelding til benteaalund@mail.dk eller på opslagstavlen 

Ved tilmelding bedes du oplyse, om du kan køre og evt. 

hvor mange du kan have med i bilen.  

 

Indbetaling senest den 20. september på reg.nr. 4692 

konto 4692287835. Husk at anføre navn ved betalingen.   

  

Hilsen 

Tur- og Motionsudvalgt 

 

 

 
Fynskredsens regattaudvalg inviterer til 

Fynske Mesterskaber og konkurrenceroning 
 

Hvor: På Odense Kanal ved Odense Roklub 

Hvornår: Søndag den 30. sept. 2012 kl. 10.00 

 

Gå ind på Faaborg Roklubs hjemmeside under nyheder og se mere - måske er det 

noget for dig/jer. 

 

 

 

 
Medlemslisten udsendes sammen med Årebladet til Roklubbens aktive medlemmer.  

Send en mail eller ring til Gert, hvis du har rettelser/tilføjelser til listen. Specielt vil vi gerne 

have jeres mobilnummer. 

 

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

 

 

mailto:benteaalund@mail.dk
mailto:gertminor@stofanet.dk


Fællesturen på Roskilde Fjord 

 
Årets fællestur gik i år til Roskilde Fjord.  

 

13 roere mødtes i Roskilde Roklub fredag aften til ost 

og rødvin, der blev indtaget i en park bag Roklubben 

med flot udsigt over Fjorden.  

 

Lørdag morgen blev bådene pakket. Vi havde lånt en 2-

årers og 2 4-årers. Alle var blevet bedt om at begrænse 

bagagen mest muligt, så det gik fint med at få plads til 

oppakningen.  

Vi tog ud i frisk vind. En tur ind i den flotte Kattinge Vig 

og derefter i modvind til Gershøj Havn, hvor vi spiste 

frokost. På vej ind til Gershøj Havn kom et vikingeskib 

forbi. Et imponerende syn.  

 

Næste stop var Skuldelev Havn, hvor der blev holdt ”muffins-pause”. En del sejlere lå i havnen, 

hvor ”Øllets Dag” blev fejret på behørig vis.   

 

Vi ankom til Frederikssund sidst på eftermiddagen efter 

34 km. roning (hvad gjorde vi dog før GPS´s 

opfindelse). Om aftenen blev der hygget med grillmad 

og salat (Britt og Jørgen var ikke overraskende sat på 

madholdet lørdag).  

 

Søndag skulle Frederikssund Roklub have kanindåb og vi 

skulle derfor afsted senest kl. 9.30. Vi kunne følge med i 

forberedelserne til en noget mere hårdhændet dåb, end 

der praktiseres i Faaborg.  

 

 

På tilbagevejen holdt vi pause ved et lille bådelaug og derefter 

gik turen tilbage til Roskilde Roklub. Endnu et vikingeskib var på 

vandet.  

 

Kl. 14.00 var vi tilbage i Roskilde Roklub, hvor vi fik bådene 

ordnet og spist frokost på terrassen, inden turen gik tilbage til 

Fyn.  

 

En god oplevelse at komme på tur i fremmede 

farvande – i godt selskab – godt vejr – god mad og 

drikke. Og altid sjovt at se andre roklubber, få en snak 

med de lokale roere (og studere deres opslagstavler). 

 

Karen - 36  

 

 

 

  

 



Rotøj 
 
Intersport i Faaborg trykker Roklubbens logo på dit tøj, mens du venter.  

Robukser kan igen købes på nettet  – www.chopar.dk – der har overtaget forhandlingen fra 

Blueborn. Der skal ikke betales fragt, hvis der købes for mere end kr. 600,00 og der er  rabat 

ved køb af flere end 5 par. Karen og Finn har handlet via hjemmesiden, de passer til  XL og L 

nævnt i tilfældig rækkefølge! 

Der hænges seddel op på opslagstavlen for dem som vil være med til fællesindkøb.  

 
 

  

 
Fra maddagen den 11. september 2012 

 

Marengskage med æbler  

 

5 æggehvider piskes stive 

250 gram sukker  kommers i og piskes, derefter røres 2 kopper knust cornflaks i.  

Deles i to og bages 1 time  130 grander varmluft eller 150 grader alm. 

 Pisk 3 dl. fløde meget stift rør 3 dl. creme fraiche i og skær 5 æbler i mundgodt  

 stykker og rør dem i og lægges mellem de 2 bunde 
 

Hilsen Bente 

 
 

 

Fotokonkurrencen kører stadig – men alting har en ende  …….  

Den 1. oktober er sidste chance for at få foto med i konkurrencen.  
Meget kompetente dommere er udpeget til at kåre vinderbilleder i de  3 

kategorier:  
Solnedgange - vand  - og roere på tur 

Der er fine præmier til vinderne.  
 
 

 
Roere på tur til Fur  

 

 

 

 

 

 

http://www.chopar.dk/


Siden sidst …. 
 

Hvis der af ukendte årsager skulle være enkelte medlemmer der ikke har observeret at vi har  

fået malet vores klubhus udvendig, kan det oplyses at huset nu fremtræder som nyt igen. 

 

Og det takket være en masse ivrige og arbejdslystne medlemmer, både nogen mangeårige, 

men sandelig også flere nye medlemmer, både piger og mænd. 

Pigerne er jo gode til de ting, man skal være nøjagtige med !!! 

 

Der var regnet med at det skulle kunne klares på 2 

uger, men allerede efter 6 arbejdsdage kunne 

stilladset afmeldes, og det endda selvom folk 

nødtvunget var nødt til at holde pause den lørdag 

eftermiddag, hvor der var kanindåb. 

 

Alt i alt blev der brugt ca. 80 liter maling inkl. 

algefjerner, maling til flagstænger og hoved- 

dørspartiet og maling til bogstaver og porte. Af 

værktøj blev anvendt en 7-8 malerruller med 

rullespande og omkring 12 pensler med ligeså 

mange malerbøtter. 

 

Arbejdet forløb uden uheld bl.a. på grund af at 

udvalget fik bestyrelsens tilslutning til at bekoste 

et professionelt stillads, der bortset fra en opstil- 

lingsfejl af firmaet, fungerede som det skulle. 

Fejlen bestod i, at en af stigerne stod oven på den 

lem man skulle op og ned af. Til gengæld var 

stilladset ældrevenligt, som man kan se på 

billederne. 

 

Også afløbene fra nedløbsrørene blev højtryks-

spulet og repareret, så nu er det bevisligt at 

tagvandet er separeret fra spildevandet og løber direkte ud i fjorden. Terrænet langs bådhallen 

og risten i fliserne mod Færgevej blev renset og flere læs jord kørt væk af stærke mænd. 

 

De fleste dage arbejdede man til ud på eftermiddagen, og sluttede af med en velfortjent 

lækker frokost, nogle gange i det fri. Det var jo en meget heldig vejrperiode, hvilket jo også 

var medvirkende til, at arbejdet forløb så relativt hurtigt. 

  

Flagstængerne er rejst og beslagene fornyet med rustfrit stål, så nu varer det nok 7 år igen før 

der behøves særlig vedligeholdelse af huset udvendig. 

 

Åreknuden 

 



Materialekursus 

 
Til dem som vil lære lidt om vedligeholdelse af vores både, afholdes materialekursus I i 

weekenden den 3.–4. november 2012 i Furesø Roklub. Der stilles ingen særlige krav til 

deltagerne. 

 

Til de lidt mere erfarne i vedligeholdelse af både afholdes materialekursus II i weekenden den 

17.–18. november 2012 i Furesø Roklub. Deltagerne skal have gennemført det første kursus 

eller have en tilsvarende viden. 

 

Kontakt vores materialechef Jan på tlf. 29 45 14 63 eller mail jan@ing-madsen.dk  hvis du 

er interesseret i at deltage i et af ovennævnte kurser. 

 

Vi vil løbende holde jer orienteret om kommende kurser og vil opfordre jer til at melde jer til. 

 

 

Bestyrelsen 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

Solnedgang ved Skive Roklub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jan@ing-madsen.dk


 

 

 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

September 2012 

Ti. 11.  19.00 Maddag  

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

28.-30.  Løvfaldstur  på Gudenåen (Bente og Finn)  

Søn. 30.  10.00 Fynske Mesterskaber og konkurrenceroning i Odense Roklub 

Oktober 2012  

Lø. 27.   Pålidelighedsroning 

Lø. 27.   Standersænkning og maddag  

November 2012 

Fre. 30.   Julemaddag 

December 2012 

Man. 31.  17.45 Nytårsaften  i Roklubben  

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

 

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  

 

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