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  32. årgang 

ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne  

• Kanindåb 

• Fællestur i Det sydfynske Øhav 

• Faaborg-roere i Berlin 

• Aktivitetskalender   

 

 
Udsigt fra robåd – fra fællestur til Fjellebroen den 7. juli  

 



Formandens hjørne 

 

Søndag den 28. juli ankommer Sea Challenge til Faaborg. Sea Challenge er et arrangement, 

hvor der i 2-åres inriggere og i kajakker rors rundt om Fyn på tid. Bådene ankommer til 

Faaborg ca. kl. 14 og vi skal bruge et antal medlemmer til at hjælpe bådene i land, udlevere 

den baggage til roerne som er transporteret over land. Desuden skal vi betjene den ølvogn der 
bliver opstillet og vi plejer at have en kaffe/kage-bod. 

Om aftenen bliver roerne indkvarteret på Sundskolen og vi står for bespisningen. Mandag 

morgen fra kl. 7 sendes de videre imod Assens. Igen skal der bruges et antal medlemmer til at 

hjælpe med at få bådene i vandet og modtage bagageindlevering. På deres vej imod Assens 

skal roerne passere nogle checkpunkter, hvoraf vi står for bemandingen af Checkpunktet med 

Egsmarken.  

Har du lyst og mulighed for at hjælpe til ved afviklingen af årets Sea Challenge så skal du 

henvende dig til Jan inden den 18. juli på tlf. 2945 1463.  

I sidste nummer af årebladet skrev jeg om slisken på det østre slæbested. Nu er den repareret 

- tak til Harry og Ebbe - men pas på, den kan være glat i vådt vejr. Det er nok ikke en 

reparation som holder i mange år, så vi må nok indstille os på, at ristene skal udskiftes, 
ligesom de er blevet i den anden side.  

Pontonbroen er endnu ikke sat 

op, men der arbejdes på det. 

Der har været visse problemer 

og nu har vejarbejdet på 

Færgevej sat endnu en kæp i 

hjulet - det kan blive meget 

svært at få en kranbil kørt i 

stilling til søsætningen.  

Vores to ældste fireåres både, 

Albatros og Hejren, er en del 

utætte. Vi har derfor besluttet at 

disse både kun benyttes til 

kortere ture, og ikke udlejes til 

gæsteroere. 

Jeg vil ønske alle medlemmer 

nogle gode sommer-roture, hvad 

enten det er i det lokale farvend 

eller mere eksotiske farvande 

(jeg har hørt om ferielangture i 

Østersøen og i Roskilde Fjord). 

Gert. 

 

 

 

 

 

På terrassen: 

Der planlægges sommerferietur 

til Bornholm  



ROTUR D. 30. AUGUST TIL 1. SEPTEMBER 

 

Vi ror fra Faaborg fredag aften til Skarø eller Svendborg og resten af weekenden udforsker vi 

Det Sydfynske Øhav. 

Program kommer i næste Åreblad 

 

Måske holder vi pause her: 

 

  

 

 

 

Hilsen 

Tur- og Motions udvalget 

 
 

 

 

Kære Åreblad! 

 

I sidste udgave af Årebladet åbnede vores ellers så allestedsnærværende formand op for et 

overflødighedshorn af rosende ord til klubbens faste morgenroere, både dem kl. 7 og dem kl. 8 – og 

det er nu rigtig fint! Hvis altså ikke, at vores kære formand havde glemt ”De rigtige morgenroere” 

- en lille organisation, der har eksisteret gennem 45 år og trofast tager på vandet kl. 06.15 - fem 

dage om ugen gennem hele sæsonen.  

 

Der er naturligvis sket en del udskiftninger på holdet, som årene er gået, men et fast holdepunkt 

gennem de sidste 35 år har været vores strenge, men yderst retfærdige overstyrmand Stoffer, som vi 

nu desværre må se overlade kommandoen til næste generation. Det har bestemt ikke været en nem 

beslutning for Stoffer, men nu har trangen til at nyde morgenkaffen, avisen samt en pibe tobak på 

terrassen overmandet ham. Vi kan dog glæde os over, at han vil fortsat plage livet ud af et par 

enkelte besætningsmedlemmer i den kommende vinters ergometer-roning.  

 

Sæsonen og traditionerne fortsætter i den lille organisation, posten som overstyrmand videregives 

til Jørgen Rise, der nu holder ældste anciennitet, afløseren er fundet - og vi er stærkt på vej mod 50 

års jubilæet.  

 

Lars Barnebjerg 

 

 Sydsiden af Tåsinge 



Fællestur søndag den 11. august 2013 kl. 8.30 
 
 

Turen går til 
 
 
 
 

+ 

 
 
Vi mødes i roklubben kl. 8.30 og kører til Bogense, turen er på i alt 20 – 25 km. På …… 
går vi en tur på en times tid og spiser vores medbragte madpakker. Vi forventer at være 
hjemme ved 16 – tiden. 
 
Der vil også blive lejlighed til at bade, hvis vejret er til det. Hvis der skulle være en, 
som har lyst til at bage kage, så skal de ikke holde sig tilbage. 
 
Tilmelding på opslagstavlen i Roklubben eller til Finn Madsen på mail:  
finnmadsen.ny@gmail.com eller på tlf. 60 70 71 89 senest den 6. august 2013. 
 
På turudvalgets vegne 
 
Finn  
 

  
Rotur mandag den 8. juli 2013. Madpakken spises på Avernakø Havn. 

mailto:finnmadsen.ny@gmail.com


 

Kanindåb lørdag den 17. august 2012  
 

Så er der atter mulighed for at få bragt dåbsattesten på plads. Den årlige og 
traditionsrige kanindåb afholdes lørdag den 17. august 2013.  

 
Vi skal have døbt årets fangst af kaniner og dem som måtte 

være undsluppet/overset de tidligere år. 
 

Kaninerne skal tilmelde sig til mig, og så tager vi en snak 

om, det skal være en blid dåb eller den helt store tur. Vi er 
meget servicemindet, ydelsen bliver tilpasset den 

enkelte kanins ønsker. 
 

Vi starter med dåben kl. 15.00 – så kom og se på 
festlighederne. 

 
Efter dåben (når alle er blevet rene igen) vil de nu ”rigtige” nye roere blive 

fejret med en lille fest, som vi har gjort i årtier.  
 

Spisningen er kl. 18.00 og koster ca. 125,- kr. pr. person. Drikkevarer købes til 
de sædvanlige billige roklubpriser. 

 
Alle er velkomne med familie m.v.  

 

Skulle vi være så uheldige, at ingen kaniner tilmelder sig, så holder vi en fest 
alligevel – en roer lader aldrig en festlig aften passere! 

 
Tilmelding på opslagstavlen i klubben eller på mail  

til Finn på finnmadsen.ny@gmail.com.  
Sidste frist for tilmelding er den 12. august 2013. 

 
 

På bestyrelsens og Kong Neptuns vegne 
 

Finn 
 
 

 

 

 

 

Madpakketur  

torsdag den 8. august 2013 kl. 18.00 

Hvis vejret er godt,  

tager vi grillen med til Bjørnø 

 

 

 

 

mailto:finnmadsen.ny@gmail.com


Siden sidst har vi været på en ro-kulturtur med vore 16 rovenner fra både Sjælland, Jylland og os 

fra Fyn samt 2 fra Tyskland. Turen gik til Werder ved floden Havel i nærheden af Berlin, hvor 

Walter i forvejen havde planlagt det hele til 

mindste detalje. 

 

Vi blev indlogeret i bungalows på en 

campingplads, og det lokale brandkorps havde 

på opfordring 

opstillet et stort telt hvor vi kunne spise 

sammen, og nyde aftenerne med et glas rødvin. 

 

Den første dag foregik kulturelt med besøg ved 

slottet Sans Souci i nærheden af Potsdam, en 

fantastisk oplevelse med prægtige 

slotsbygninger og kolossale parkanlæg med 

det ene panorama større og flottere end det 

andet. 

 

2. dagen startede igen med dejligt sommervejr, 

og efter morgenmaden fik vi sat ”Barken” i 

vandet, hvilket foregik med havnens 

kæmpestore mobilkran. ”Barken” er en stor 

fladbundet pram med plads og rullesæder til 4 

roere i hver side og plads til 3 personer på 

styrmandssædet. I midten i hele bådens 

længde er en gangbro, hvorunder bagage og 

udstyr kan gemmes. 

 

Ved 10-tiden var vi klar og roede på floden 

Havel mod Ketzin, en ca. 3-timers roning på 

floderne i et pragtfuldt vejr med pause og skift 

undervejs. 

 

Da vi ikke alle kunne være i Barken, roede en toer med på samme tur, og desuden var der to der 

cyklede til det aftalte sted, hvilket viste sig at være 50 km (sagde de). 

 

Vi indtog en lækker frokost i en gårdhave med en masse blomster, hvorefter hjemturen foregik ad 

en anden rute gennem en lang kanal og over store søer. Vi var ikke ved basecamp før ved 17,30-

tiden, godt trætte efter at have roet i alt 30 km i den tunge båd.  

Men grillmaden med tilbehør blev ret hurtigt stablet på benene og sulten styrkede vores appetit. 

 

Vejrmeldingen sagde noget om regnvejr tirsdag, og det skulle vise sig at slå til. 

 

Men den dag kørte vi så en tur til Schloss Paretz, et slot opført i 1797 til dronning Louise von 

Preussen og hendes gemal Friedrich Wilhelm som sommerresidens. Slottet anvendes som museum 

og er især kendt for sine historiske papirtapeter, der er bevaret i  

nogle af de mange rum. Den anvendes også til kulturelle foranstaltninger. 

 

Hjemme på basen var der stadigvæk øsende regnvejr, så vi blev enige om at spise på pladsens 

Italienske restaurant, hvilket var kærkomment, både for at få varmen og for at nyde stedets lækre 

retter. 

 

 

 



Sådan gik ugen med skiftevis roning og kulturelt samvær atter med godt vejr. 

 

Torsdag var der festaften som begyndte med at vi blev kørt til en vingård i nærheden, hvor ejeren 

fortalte om vinmarkerne og den vin de producerede. Derefter var der vinsmagning i gæstesalen hvor 

vi fik fortalt om, og smagte på deres 4 forskellige vine, først 2 hvidvine, så en rosé og til sidst en 

rødvin der smagte så godt at der måtte 2 mere på bordet. Til vinen fik vi en meget velsmagende 

løgtærte og brød. Vand manglede heller ikke. 

 

Fredag var der aflevering af bådene. Barken blev hejst op på den tilhørende bådvogn og kørt tilbage 

hvorfra den var lejet, og toeren blev roet 30 km tilbage til Berlin. 

 

Afslutningsfest med gaver og hyldestsang til arrangørende, samt hjertelig afsked med hinanden før 

vi kørte tilbage til de hjemlige strande. 

 

Grethe og Harry 

 
Juni-sommeraften-rotur til Lyø.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

 

http://www.faaborg-roklub.dk/


Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

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.   8.30  Bogense-Æbelø  (kl. 8.30 fra Faaborg Roklub)  

Lør. 17.  15.00 Kanindåb 

Lør. 17.  18.00 Fest  

Fred. 30. -1.    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 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. 60 70 71 89 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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