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ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne  

• Standerstrygning 

• Kurser 

• Arbejdslørdage 

• Gåture 

• Aktivitetskalender 

 



 

FORMANDENS HJØRNE 

 
Det er en stor glæde for mig at kunne fortælle, at vi til standerstrygningen får besøg af en særlig gæst. Det er sådan, at vi 

fra Danske Bank har fået en fondsdonation som vil blive overrakt ved denne lejlighed. Gaven svarer til de sidste 4 

kulfiberåre, så vi kan nu sige, at projektet med udskiftning af træ-åre til kulfiberåre er realiseret, når vi får de sidste 4 

åre til Luna. Jeg håber alle som har tid denne dag, vil komme til standerstrygningen, så det bliver en festlig begivenhed. 

 

I dette nummer af årebladet kan man læse om langturstyrmandskurser og instruktørkurser. Dels kan det være en stor 

tilfredsstillelse at få mere hold på roteknik, søfartsregler og sikkerhedsforhold - men det er også til gavn for klubben at 

vidensniveauet er så højt som muligt - så jeg håber alle vil give det en alvorlig overvejelse - kunne det måske være 

noget for mig? 

 

Vi kan ikke se tilbage på den bedste rosæson rent vejrmæssig, men jeg synes aktiviteten har været høj. Jeg tror aldrig 

der har været roet så meget om formiddagene som i år. Også om aftenen er der blevet roet flittigt, især mandag aften har 

der været mange ude at ro, ofte har der været mellem 15 og 20 til kl. 18 mandag. 

 

Selv om vi stadigvæk kan nå en tur eller to, så tillader jeg mig alligevel at takke for i år, og siger vel mødt til 

bådklargøring og de andre vinteraktiviteter. 

 

Med mange rohilsner Gert. 

 

 

 

 

Standerstrygnings-maddag 

Lørdag den 27. oktober kl. 18.30 

Bestyrelsen står for madlavningen. Tag familien med til rosæsonens sidste maddag.  

Tilmelding på opslagstavlen i Roklubben eller til  

Finn Madsen på finnmadsen.ny@gmail.com  

 

 

 

 

************************************************** 

 

 
Arbejdslørdage inden jul. 
10. november kl. 10-13 

17. november kl. 10-13 

Vi skal have vasket både og gennemgået dem for skader m.v. for at få et overblik hvad der skal 

gøres ved dem løbet af vinteren. 

 

Så mød op i regntøj og gummistøvler. 

 

Jan Madsen 

 

 

 

********************************************************* 
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Motionsturneringen 
 
VI HAR ROET 210 KM PR ROER. DER ER 87 DER HAR VÆRET UDE AT RO. 
DET ER EN FREMGANG PÅ BARE 40 KM I SEPTEMBER MÅNED, DET SIGER VIST ALT OM VEJRET. 
 
Bodil  

 
 

 

 

************************************************** 

 

 

Pålidelighedsronings-konkurrence 

Lørdag den 27. oktober kl. 14.30 

 
 

 

 

 

 

 

Faaborg Roklub arrangerer igen i år konkurrence, som alle medlemmer kan deltage i, uanset 

om du ror 4 årers / 2 årers/ kajak eller sculler. I  al enkelthed handler konkurrencen om at ro 

en distance på en udlagt bane ca. 2 km.  Banen roes i 2 omgange og det  gælder om, at tiden 

for 2. omgang kommer tættest muligt 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 

 

 

 



 

            Standerstrygning 

Lørdag den 27. oktober kl. 17.00 

Kl.  17.00 mødes vi ved Roklubben.  

Vinderne af pålidelighedsroningen kåres.  

I marts 2012 søgte Roklubben nogle fonde om midler til indkøb af nye kulfiberårer til vores 

både som erstatning for træårerne.  Den 27. september 2012 fik vi den glædelige besked, at 

Danske Banks Fyns Fond har besluttet at give kr. 11.000,00 til de nye årer.  I forbindelse med 

standerstrygningen får vi besøg at en repræsentant fra Danske Bank og tilskuddet vil blive 

overrakt Roklubben.   

Derefter vil standeren blive sænket.  

 

 

********************************************************* 
                                         
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

FOTOKONKURRENCEN 2012 
 

Nu er det slut med bidrag til konkurrencen.  

De 3 vindere vil blive kåret ved standerstrygningen 

Nej, hvor bliver det altså bare spændende ------- 

 

 

***************************************************************** 

 

 

 



Kursustilbud 2013 
 

Vi har netop fået kursusplanen for 2013 fra DFfR og skal opfordre medlemmerne til at sige til, hvis 

der er et kursus, som man kunne tænke sig. Det er vigtigt for klubben at vi hele tiden får uddannet 

nogle medlemmer til langtursstyrmænd og/eller instruktører, da det betyder, at vi har flere 

medlemmer at trække på i forskellige sammenhænge. 

 

Her er en oversigt over kursustilbud i de første 4 måneder af 2013, listen vil blive opdateret i de 

efterfølgende numre af Årebladet. 

 

18. – 19. – 20. januar 2013 Langtursstyrmandskursus Hellerup 

19. – 20. januar 2013 Modul A instruktør Fredensborg 

1. – 2. – 3. februar 2013 Langtursstyrmandskursus Silkeborg 

7. – 8. – 9. februar 2013 Langtursstyrmandskursus Aalborg 

23. – 24. februar 2013 Modul A instruktør Skjold 

23. – 24. februar 2013 Modul A instruktør Silkeborg 

2. – 3. marts 2013 Modul A instruktør Odense 

2. – 3. marts 2013 Modul A instruktør Aalborg 

2. – 3. marts 2013 Modul B instruktør Fredensborg 

9. – 10. marts 2013 Modul B instruktør Odense 

9. – 10. marts 2013 Modul A instruktør Lyngby Dame 

16. – 17. marts 2013 Modul B instruktør Silkeborg 

23. – 24. marts 2013 Modul B instruktør Hellerup 

6. – 7. april 2013 Modul B instruktør Aalborg 

13. – 14. april 2013 Modul B instruktør Skjold 

 

Husk også mulighederne for deltagelse i materialekursus i november 2012, som omtalt i sidste 

nummer af Årsbladet. 

 

Kursusudgiften afholdes af klubben, så kontakt Finn på tlf. 41 96 18 93 eller mail: 

finnmadsen.ny@gmail.com. 

Håber at høre fra jer alle. 

 

På bestyrelsens vegne 

Finn 
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STEMNINGER FRA LØVFALDSTUREN 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2012 

 
Formand Gert Flensberg 41 60 11 42  gertminor@stofanet.dk 
Næstformand 

og materialechef 
 

Jan Madsen 
 
29 45 14 63 

 
 jan@ing-madsen.dk 

Kasserer Lone Hansen 62 64 12 19 lonehansen@dbmail.dk 
Instruktion Bodil Madsen 29 80 82 24 bodilmadsen@hotmail.com 

 Susanne Møller Duus 26 71 25 75 smduus@gmail.com 

Sekretær Hans-Henrik Licht 23 20 01 56 pid@stofanet.dk 

Rochef Finn Madsen 41 96 18 93 finnmadsen.ny@gmail.com 

 



 

GÅTUR FRA RINGE TIL KORINTH 

 

 

Vi skal gå på den nedlagte jernbane fra  Ringe til Korinth, vi kommer igennem Espe, Højrup 

det er en tur på 16 km  

 

Her er oversigt over stien 

 
 

Vi mødes søndag d. 11. november  ved Roklubben kl. 9 og der er fælles transport til Korinth.  

Vi skal med bus fra Korinth til Ringe og  bussen køre kl.  9.35 

 

 

Husk eventuelt følgende ting: 

Varmt tøj 

Kaffe måske lidt ”rovin” til halsen 

Madpakke 

Regntøj 

 

 Tilmelding til benteaalund@mail.dk senest d. 10. november 

 

Venlig hilsen 

Motions og turudvalget 

 

 

************************************************** 
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Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Oktober 2012 

Lørdag d. 27. 14.30 Pålidelighedsroning 

Lørdag d. 27. 17.00 Standerstrygning 

Lørdag d.27. 18.30 Fælles spisning 

November 2012  

Lørdag d.10 10 - 13 Arbejdslørdag 

Søndag d. 11. 9.00 Gåtur 

Lørdag d.17 10 - 13 Arbejdslørdag 

Fredag d. 30. 18.30 Julemaddag 

December 2012 

Man. 31.  17.45 Nytårsaften  i Roklubben  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

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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