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ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens Hjørne 

• Maddag 15. maj 2013  

• Rotur i Helnæsbugten 

• Aktivitetskalender   

 

 
En del af Brobizzerne 

 



Formandens Hjørne 

 
Så kom vi i gang - endelig kom det gode vejr. Vi har allerede roet 3674 km og mandag den 6.maj 

var 35 af klubbens medlemmer på vandet. Jeg synes aktivitetsniveauet er højt. 

 

 

 

Et lille udsnit af 

deltagerne i roningen 

mandag den 6. maj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er blevet gjort en god og ihærdig indsat med omdeling af foldere og tilrettelæggelse af 

instruktion. Desværre har fremmødet ikke været imponerende, men vi har da på nuværende 

tidspunkt fået 2 nye medlemmer.  

Vi byder velkommen til 

Nr. 92 Christian Rasmussen og nr. 93 Sabina Stoltz-Andersen.  

 

Instruktør Brian hjælper nye roere i gang 

 

 

 

Onsdag den 1. maj var Finn 

Madsen og jeg til en lille 

ceremoni i Sparekassen Faaborg. 

Sparekassen har givet os kr. 

10.000. Jeg fortalte om roklubben 

om de projekter vi i øjeblikket er i 

gang med. Sparekassens PR-

kvinde skrev flittigt ned og der 

blev taget billeder. Jeg har endnu 

ikke modtaget resultatet af denne 

pressedækning, men det kommer 

måske i næste nummer af 

Årebladet. 

 

 

 

 

 



 

 

Bortset fra et par fenderbrædder er broen 

blevet renoveret og kan stå endnu i en række 

år. Jeg vil gerne takke alle der har givet en 

hånd med ved dette arbejde. 

 

Broholdet arbejder. 

 

Mågen er kommet tilbage fra autolakereren, 

og er klar til at komme på vandet når den 

sidste aptering er på plads. 

 

Med bedste rohilsner Gert. 

 
 

___________________ 
 

Roning fredag formiddag 
 
Vi er nogle stykker, der gerne vil ro fredag morgen fra kl. 8, og vi er hjemme 
inden middag – lad os aftale nærmere, hvordan tidspunktet passer ind i dine 
planer.  
 
Har du lyst til at være med, bedes du kontakte Bente Aalund på tlf. 2554 7477 
eller på bfaalund@gmail.com 
 

 
 

mailto:bfaalund@gmail.com


Rotur  
onsdag den 15.maj 2013 kl. 17.00  

Ingen tilmelding.  
 

Madaften i klubben 
 

Dette dejlige arrangement finder sted 

 

onsdag d. 15. maj 2013 kl.19.00 

 

Menuen er meget speciel med andebryster i 

lækker indpakning (salat) og til kaffen 

dessertkage med dejlige nye danske rabarber. 

 

Tilmelding nedenfor på listen  

eller pr. mail til 

 Grethe: grkj@stofanet.dk 

 

Senest mandag d. 13. maj 2013 

 
 

mailto:grkj@stofanet.dk


                                                                                  

MORGEN – ROTUR  
 
SØNDAG 9. JUNI 2013 KL. 5.00      
       
JA – du læste rigtigt. Vi mødes kl. 5.00 og vi 
ror ca. 1 time og går i land på spidsen af 
Svelmø til morgenmad sammen med 
morgensolen, og vi får lidt ”ro-vin” til at klare 
halsen. 
 
Efter morgenmaden roer vi rundt om 
Avernakø, og det er selvfølgelig blankt vand. 
Når vi kommer til spidsen af Avernakø, går vi 
i land tæt ved havnen, og spise den 
medbragte madpakke, Derefter er det retur til klubben.  
 
Turen er på ca. 30 km, og vi forventer at være tilbage ca. kl. 14.00.   
 
Mød op med en kande kaffe eller te, evt. lidt ”ro-vin”, madpakke, øl eller vand. 
Husk vadesko og evt. badetøj  
Vi tager morgenbrød, smør, marmelade osv. med, og vi deler udgifterne, ca. 15-20 kr.  
 
Tilmelding senest torsdag d. 6. juni på opslagstavlen eller til bfaalund@gmail.com 
 
 

 

 

 

Foredrag om Sirius Patruljen - Fredag den 17. maj 2013  
 

Foreningen Gamle Roere indbyder til 

et spændende arrangement i Faaborg 

Roklub. 

 

Helge Nordholt fra Bjørnø har lovet at 

holde et foredrag med lysbilleder 

om hans deltagelse i Sirius patruljen. 

 

Arrangementet starter kl. 18.00 hvor 

der serveres en osteanretning for 

60,- kr. pr. person. 

 

Vin, øl og vand kan købes til de 

sædvanlige roklubpriser. 

 

Gæster er velkomne. 

 

Tilmelding er nødvendig til Harry Kjeldsen på tlf. 62 61 14 87 

eller på mail: hakj@stofanet.dk 

eller på klubbens opslagstavle senest onsdag den 15. maj 2013.    
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Rosæsonen er godt i gang 

Er du kommet i gang? 
 

Mød op til roning: 
 
Mandag kl.   9.00 
Mandag kl. 18.00 
Onsdag kl.   9.00 
Torsdag kl. 18.00 
 
Se tillige i Årebladet de planlagte madpakketure, søndagsture og  weekend-
ture.  
 
Hvis du kunne tænke dig at ro på andre tidspunkter, eller at komme på et fast 
hold, kan du kontakte bestyrelsen. 
 
Hvis du ønsker at planlægge en rotur – kort eller lang – kan du bede 
Årebladet – Karen eller Ingrid – på dine vegne at sende invitation ud til alle 
medlemmerne.  
 
Du er velkommen til at sende indlæg til Årebladet med dine roønsker.  
 
_____________________________________________________________ 

 
Bautasten på Vigø i Helnæsbugten 

 

 
 

 



WEEKENDTUR i HELNÆSBUGTEN 
DEN 1. – 2. JUNI 2013 

 
 

Det er nærmest ubeskriveligt at ro rundt om de tre små øer i Helnæsbugten, den 3½ 
km lange, veltrimmede Illumø, den skovdækkede Vigø og det lille stykke land midt i 

mellem, Horsehoved, ro forbi Brunshuse, Løgismose, Faldsled, Helnæs, Bøjden m.m.. 
 
Vi ror rundt i Helnæs Bugten både lørdag og søndag, kystnært, går i land på Illumø 

med de skønne vejnavne som ”Den Ene Vej”og ”Den Anden Vej”, bader, spiser is i 
Faldsled Havn og nyder livet. Solen står selvfølgelig højt på himlen og vandet er fladt. 

Helnæs rundt er ca. 35 km 
 
Vi har planlagt at overnatte i shelter´s eller telt på Helnæs, hygge os ved bålet og 

spise grillmad.  
 

Der vil evt. være mulighed for kun at ro med den ene af dagene, og der er naturligvis 
også mulighed for at tage hjem og overnatte, hvis man ønsker det. 
 

Vi mødes i Roklubben lørdag morgen kl. 8.00 og kører til Helnæs Bugten. 
 

Max. antal deltagere er 16.  
 
Af hensyn til den resterende del af planlægningen er fristen for seneste 

tilmelding og indbetaling af depositum på kr. 200,00 torsdag den 23. maj 
2013.  

 
Depositum bedes indbetalt i Jyske Bank reg. nr. 5056 kontonr. 0001287421 
 

Ved tilmelding skal i angive, om I ønsker at ro begge dage, lørdag eller søndag. 
 

Deltagere som ønsker at ro begge dage, vil blive prioriteret først og ellers efter 
princippet først til mølle, dog således at vi er nødt til at have bådepladser til at gå op 

med de både, vi nu har derude. Det kan blive lidt vanskeligt at få til at gå op, og vi er 
derfor nød til at tage forbehold for eventuelle ændringer. Vi vil selvfølgelig sørge for, at 
alle får besked hurtigst muligt.  

 
Vi sørger for mad og drikke til turen. Turens pris og endeligt 

overnatningssted/mødested søndag vil blive fastlagt, når vi kender deltagerantal og 
fordeling. 
 

På turudvalgets vegne 
Finn 



Siden sidst er reparation af vores bro i sidste halvdel af april godt overstået. 

 

Slidskerne har ved hjælp af Lars vognmands store lastbilkran været hævet over vandet og  

ristene er udskiftet og fastgjort i nødvendigt omfang. 

 

Reparation af selve broen begyndte med udskiftning af de bærende bjælker under det venstre 

hjørne af skråbroen. 

De bjælker, der også bærer den tunge venstre sliske, var helt ædt op af pæleorm. 

 

Det gik første weekend med, foruden at gribelister og nogle af plankerne blev skruet løse fra 

fladbroen. 

 

Weekenden efter havde vi så mulighed for en nøjere undersøgelse af de nederste bærende  

bjælker, som vi havde mistanke til. 

På fladbroens yderste stolper var det nødvendigt at montere en ny bærende bjælke, idet 

boltene simpelthen var knækkede og bjælken hårdt angrebet af pæleorm. 

 

De resterende bjælker viste sig heldigvis ikke nødvendig at udskifte. Enkelte steder var bjæl- 

kerne bløde i de yderste ender, hvilket blev klaret ved at skrue lasker på til at bære fender- 

brædderne. 

Derefter blev alle planker og gribelister skruet fast igen. 

 

Resterende nye bjælker er deponeret i bådhallen til senere brug, hvor der nok bliver brug 

for professionelle ”brobizzer”, men det varer forhåbentligt nogle år. 

 

Ca. 10-12 af klubbens ihærdige mandlige medlemmer og 2 dygtige frokostanrettere har del- 

taget i broarbejdet. 

 

Åreknuden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rotur i Store Bededagsferien 
 

16 roere – 8 fra Faaborg og 8 fra Assens - har 

været på fælles rotur til Friedrichsstadt i det 

sydvestlige Schleswig. Det er 4. gang, at vi 

sammen med Assens-roerne drager syd for 

grænsen for at ro, så efterhånden kender vi 

hinanden rigtig godt.  

Vi boede i den tyske roklub, der er ret ny og med 

meget fine faciliteter. Bådene var transporteret 

med fra Assens.  

 

Vejrudsigterne var ikke just gode, så det var med 

nogen bekymring, at vi drog afsted. Vejret blev 

dog bedre end frygtet, men det var MEGET koldt. 

Vi overvejede ikke så meget, hvilket tøj vi skulle have på, da de fleste vist nærmest iklædte 

sig alt, hvad der var i tasken.  Men farvandet var helt perfekt rovand. Vi fik roet 92 km.  

 

Fredag roede vi i stille regn på Ejderen gennem marsken – en kort tur, da vi skulle være 

tilbage gennem slusen inden kl. 15.00. Der var ingen trafik på vandet, og vi mødte nærmest 

ingen mennesker, men masser af får og nyfødte lam. Desuden så vi masser af fugle, storke og  

kæmpe flokke – vist nok til, at det må kaldes sort sol – af ænder, gæs, klyder og mange 

andre, som Bodil havde styr på.  

 

Lørdag var vi på langtur til Tønning, der ligger 15 

km. fra Friedrichsstadt. Vejret var tørt, ikke 

voldsom meget vind, solen var fremme af og til. 

På turen dertil var der ikke mulighed for at komme 

i land. Det var meget lavvandet og siderne af 

floden var mest mudder/dynd, som ingen havde 

lyst til at komme ud i. Der var fin medstrøm, da 

vandet var på vej ud mod Vadehavet og da vi 

ankom til Tønning, var der ingen vand i 

inderhavnen, hvor vi skulle lægge til. Og uden 

vand, kan vi altså ikke ro.  

I yderhavnen kunne vi komme i land ved at kravle 

op ad 3-4 meter høje rustne jernstiger, så de mest 

trængende kravlede på land og fandt ud af, at om 

ca. ½ time ville vandet begynde at stige igen. Ved 

en sejlklub, hvor vi også skulle kunne have ligget 

til, var der heller ingen vand og broerne stod tørt 

og godt oppe på land.  

 

Vi roede derefter en tur på 1 times tid, og da vi 

kom tilbage til havnen, var der så meget vand, at 

vi kunne komme ind i havnen og lægge til og 

spise vores frokost. Da vi skulle tilbage, var 

vandet steget omkring 1½ meter, og da vandet 

var på vej tilbage, blev turen tilbage ligeledes roet 

i medstrøm. Vi havde bestilt tid til at skulle 

igennem slusen kl. 16.30 og det nåede vi i god tid 

– det blev til 44 km. uden at nogen 

overanstrengte sig.  

 

 

 

 

 

Grethe fra Assens med en ”flyvefisk”, der fløj op i båden. 

 



Lørdag aften spiste vi på De Holländische Stube – en hyggelig restaurant, hvor der vist 

indretningsmæssigt ikke er sket noget de sidste 100 år.  

Søndag blev det en formiddagstur på floden Treene til en lille hyggelig by Schwabstedt – endnu 

en kold dag, men uden regn og med sol, jo længere vi kom op ad dagen. Efter læsning af både 

og frokost i Roklubben gik turen tilbage til Faaborg.   

 

 

Mange tak til rokammeraterne fra Faaborg og Assens for endnu en rigtig god roferie. Det er 

altid dejligt at komme ud og ro i andre farvande.  

  

Karen - 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2013 

 

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  
Bent Gregersen, instruktionschef tlf. 23 41 65 92 begregs@gmail.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  

  

 

Frokost i Tønning  
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Aktivitetskalender for Faaborg Roklub 

Dato Kl. Aktivitet 

Maj 2013 

Ons. 15. 17.00 Fælles rotur 

Ons. 15. 19.00 Maddag (Tove, Annie, Karen Margrethe, Grethe, Henny) 

Fre. 17.  18.00 Foredrag om Sirius Patruljen  

Juni 2013 

Lør. 1.-2. 10.00 Weekend-tur i Helnæsbugten 

Søn. 9.  5.00 Morgenrotur rundt om Avernakø  

Ons. 12.  18.00 Madpakketur 

Søn.23.  18.00 Sankt Hans Aften i Roklubben 

Juli 2013 

Lør. 20. -27. Uge 30 Bornholm 

Søn. 28. 

Man. 29. 

Eftermiddag 

Morgen  

Sea Challenge Fyn ankomst til Faaborg            

Sea Challenge Fyn afgang til Assens                                               

August 2013 

Tor. 8.  18.00 Madpakketur  

Søn. 11.   Bogense-Æbelø  

Lør. 17.   Kanindåb 

Lør. 30. -31  Weekend-tur i Det sydfynske Øhav 

September 2013 

Tirs. 3.  18.00 Madpakketur  

Tirs  10 19.00 Maddag (Ingrid, Gert, Elsebeth, Hans Henrik m.fl.) 

Oktober 2013 

Fre. 11.-13.  Løvfaldstur på Gudenåen 

Lør. 26.   Standerstrygning  

November 2013 

Fre. 29.  Julemaddag (Anne-Grethe, Jørn, Susanne, Peter m.fl.) 

Januar 2014 

Fre. 31.   Herreaften (Tage, Bent, Ole, Helge) 

Februar 2014 

Fre. 7.   Pigeaften (Susanne, Hanne , Pia, Bodil og Karen) 

 

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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