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Formandens hjørne 
 

Som man kan se her til højre 
lå der et brev i min postkasse 

da jeg kom sent hjem den 30. 
april. Det var lidt specielt at 

åbne et rigtigt brev skrevet på 
fint papir med vandmærke, 

underskrevet af fru Uggla, og 

glæden var naturligvis stor da 
jeg fik læst indholdet. 

 
Sammen med donationer fra 

gammelroerne på kr. 10.000 
og Jyske Bank på kr. 2.000 

kan vi nu gå videre med 
planlægning af den nye bro 

med kr. 212.000 i baglommen.  
 

Med ikke ubetydelig arbejds-
indsats fra medlemmerne kan 

vi nu realisere en tilfredsstil-
lende renovering af broen. 

 

Vi satser på at stoppe 
roningen 1. oktober. Efter at 

broen er pillet ned, kan vi 
vurdere hvor mange pæle der 

skal udskiftes, og vi håber så 
på, at vi kan komme i gang i 

indeværende år, og resten af 
broarbejdet må så vente til 

foråret 2015.  
 

Dette er den foreløbige plan, som kan ændres, når vi begynder at lave 
bindende aftaler med leverandører og rambukarbejdere. 

Det giver nyt mod med denne store bevilling og jeg foreslår at vi udbringer en 
skål i den anledning til maddagen den 13. maj. 

 

På gammelroernes generalforsamling blev det oplyst, at gammelroerne har 
imødekommet roklubbens ansøgning om hjælp til broen med en gave på kr. 

10.000. Dette var endnu en stor gestus fra gammelroernes side - tak for det. 
Igennem årene har roklubben modtaget betydelige bidrag fra gammelroerne. 

Lad mig her nævne de største: Badstue i 1965, 2-års båd i 1972, nyt inventar i 
opholdsstuen og 4-års båd i 2000, 3 kajakker i 2002. 

 
Med de bedste ønsker om en fortsat god rosæson.  
Gert. 
 

 

 



 

 

 
 

 

HUSK MADPAKKETUR  

TORSDAG D. 22. MAJ KL. 17.30 
 

Ingen tilmelding – du kommer bare med madpakke – vadesko –

drikkelse og hvad du ellers har brug for. 

Vi sætter bådhold efterhånden, som vi mødes. 

Hilsen 

Tur og Motion 

 

 
 

 

ROTUR TORSDAG D. 29. MAJ KL. 9.00 

 

Kristi Himmelfartsdag er der madpakketur.  

Vi mødes i Roklubben kl. 9.00, vi ror til øerne og vi forventer at 

være retur midt på eftermiddagen.  

Tilmelding til aalundbente@gmail.com eller opslagstavlen 

Sidste frist for tilmelding er d. 27. maj.  

Tur og Motion 

 

 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://hanneholm.dk/wp-content/uploads/2013/06/9-husk-madpakken.jpg&imgrefurl=http://hanneholm.dk/boger/husk-madpakken/&h=332&w=360&tbnid=LyH4Uv2mMj8Z6M:&zoom=1&docid=IYkhegBHx-PGVM&hl=da&ei=4edpU5yTOaid7Qb92YGYCQ&tbm=isch&ved=0CMoBEDMoXjBe&iact=rc&uact=3&dur=1022&page=5&start=85&ndsp=25
mailto:aalundbente@gmail.com


 
 

HJÆLP OS MED AT MARKEDSFØRE ROKLUBBEN  
SÅ VI KAN SKAFFE NYE MEDLEMMER 

 

Åbent Hus i Roklubben og åbning af havnebadet 

fredag den 23. maj kl. 14 – 16 
 

For at skabe opmærksomhed om roklubben har vi valgt at deltage i åbningen af 

Faaborg Havnebad. Vi roer en 4 års og en 2 års over til havnebadet og lægger til. 

Østenvind bliver kørt over på broen og vi skal selvfølgelig være der med vores T-

shirt/sweatshirt med logo. 

 

Samtidigt med holder vi åbent hus og hvis der er fladt vand, vil vi tilbyde mulige nye 

roere en rotur. 

 

Vi skal bruge hjælpere til at ro både, til at være i klubben og til at stå ved Østenvind. 

 

Har du lyst til at komme til en sjov eftermiddag, bedes du melde dig til 

loh.lonehansen@gmail.com eller på opslagstavlen. 

 

Vi skal minimum bruge: 

 8 personer til at ro de 2 både over til havnebadet (fra kl. 14:45 – 16:00) 

 2 personer til at stå ved Østenvind og dele foldere ud, og til at fortælle om 

vores fortrinlige roklub (fra kl. 13:45 – 16:00) 

 2 personer i roklubben til at vise vores faciliteter frem og fortælle lidt om, hvad 

der sker (fra kl. 15:00 – 17:00) 

 

 
Havnebadet i Faaborg – næsten 

 

 
 
 

 
 

mailto:loh.lonehansen@gmail.com


 

Pinsetur lørdag den 7. juni – mandag den 9. juni 2014. 

 
Vi har planlagt en tur rundt om Als - en tur på ca. 90 km. Det kræver selvfølgelig rimeligt godt vejr, 

men driller vejret, så bliver det i stedet en tur på vestsiden af Als, hvor vi kan ro ind i Augustenborg 

Fjord, til Dyvig eller vi kan ro sydpå til Gråsten og i Flensborg Fjord, alle steder med masser af 

hyggelige steder, flot natur og fint 

rofarvand. 

Der er ingen roklubber på østsiden af 

Als, så skal muligvis overnatte i telt.  

Vi tager til Sønderborg fredag aften, 

men man kan også støde til lørdag 

morgen. 

Der vil komme nærmere detaljer om 

turen, når tiden nærmer sig.  

Prisen bliver 800 - 1.000,00 kr. alt 

inkl.  

Tilmelding til Finn på mail: 

finnmadsen.ny@gmail.com eller  

60 70 71 89 eller på opslagstavlen i 

klubben. 

 

 

 

Prøv noget nyt:  

Tag til Falsled og få en kortere eller længere rotur 

i Helnæsbugten. 

 
Søndag den 27. april har tre medlemmer roet Kvik ud til Falsled, hvor den ligger til fri 

afbenyttelse af roklubbens medlemmer frem til Sct. Hans.  

 

Hvordan gør man? Man ringer eller SMS-er til Bodil på 29808224 og reserverer båden. Man 

skal være opmærksom på, at det er en langtur, som kræver, at der er en langturstyrmand på 

holdet, samt at svømmeprøverne i orden.  

 

Har man fået tildelt båden kører man til Egevej som er en vej til venstre ca. 150 meter efter 

byskiltet i Falsled. Båden ligger på Bodil og Jans grund, som går direkte ned til vandet. Bodil 

og Jan bor som det sidste hus på venstre side af Egevej (adressen er Assensvej 427).  

 

Årer med videre ligger bag deres udhus, og i båden ligger bundproppen i øsekaret og båden er 

udstyret med 3 almindelige redningsveste. Man skal selv medbringe rosæder. Der er anskaffet 

2 store fendere, som man kan bruge til at rulle båden ud med. Til grunden hører en lang solid 

bro som man kan benytte. 

 

Samme sted er udstationeret en kajak som man kan benytte på lignende vilkår. 

 

Vi håber at rigtig mange medlemmer på denne måde får mulighed for at prøve det dejlige 

rofarvand i Helnæsbugten. En fin tur ville være en tur rundt om en eller flere af de tre øer som 

ligger i bugten, nemlig Illum, Vigø og Horsehoved. 
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Prøv mere nyt: Roning i andre bådtyper. 
 

Nogle af klubbens medlemmer, der har erfaring med roning i outriggede både, har aftalt, at de så 

vidt muligt vil komme i klubben til åben roning torsdag kl. 18.00.  

 

Det drejer sig om Tage, Bent og Gert. Andre erfarne roere er naturligvis meget velkomne også. De 

vil så hjælpe interesserede med håndtering af de outriggerde både, vi har.  

 

Med 2 årer har vi singelscullere, en dobbelsculler og Roald, som vi rigger til 2 roere og 1 styrmand. 

Med 1 åre til hver roer har vi gigfireren Lappedykkeren. 

 

Hvis vejret ikke er til outriggede både, ror vi selvfølgelig i inriggere.  

 

 

  

 
 
 

Efterlysning – hvem vil lave mad til en 

maddag i juni måned?  

I bestemmer selv datoen.  

Skriv jeg på sedlen på opslagstavlen 
 

MADDAGE I 2014 
 

D. 13. MAJ 
 

Henny, Tove,  
Annie og Grethe 

 

       JUNI 
 

 

 

D. ??? SEPTEMBER      

 

Karen Margrethe, Sinnet 

 

D.??? OKTOBER  
 

Lars P. Vibeke, Niels 
Käthe, Palle og Grethe 

 

D. – hvis nogen skulle få lyst til en ekstra 
        maddag 
 

 

 

 
 



Invitation fra Svendborg Roklub 
 

Grundlovsdagstur – 5. juni 

 

Hvis vejret tillader ror vi som tidligere heldagstur omkring Tåsinge. 

Afgang fra Svendborg Roklub kl. 08.oo 

 

Medbring madpakke, vand/the/kaffe, vadesko, solcreme og regntøj  

Turen omkring Tåsinge er på 40 – 42 km. 

Der vil være formiddags- og eftermiddagspause. 

Husk at! da turen er langtur, skal der være aflagt svømme/vesteprøve. 

 

Vil du med – så giv besked til :  

Willy: 2094 0886 eller Ninna: 4082 2372 

 
 

 

Motionsturneringen 
 

 
Årets første statistik: 

 
38 roere har roet 27 km i gennemsnit i april 

måned. 
 

I år findes statistikken på www.roinfo.dk.   
 

Jeg kan desværre ikke huske, hvad vi nåede 
sidste år, men vi skal bare ro rigtigt meget i år. 

Skal vi lige give den en skalle   
 

Hilsen Bodil 
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Vores første rotur i Helnæsbugten  

i den ud stationerede Kvik. 
 

 
Den 1. maj roede Jan, Dorte og jeg 10 km 

langs stranden i Faldsled, det blæste lidt da vi 
kom afsted, selvom vandet ser helt blankt 

ud. Vi kan  uden problemer trille båden ud 
ved hjælp de indkøbte fendere (der ses én på 

billedet) 
Det var en dejlig tur og vi håber at andre 

benytter sig af det. Der er meget nyt at se i 
Helnæsbugten, der kommer vi jo ikke så tit  

(når man ikke lige bor her).  
Fenderne ligger i skottet. Der er lagt 

presenning over båden, jeg har fæstnet den 

med teltpløkker. 
Bodil  

 
 

 
 

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

 

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


 

 

 

. 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Maj 2014 

10 .- 11.   Instruktionsweekend 

Tir. 13. 17.00 Fælles rotur – ingen tilmelding 

Tir. 13. 19.00 Maddag 

16. – 18.  Tysklandstur i Bededagsferien 

Tors. 22. 17.30 Madpakketur 

Fre. 23.  14.00 Indvielse af havnebad og Åbent hus i Roklubben m.m.  

Tors. 29.  9.00 Heldagstur  

Juni 2014 

Tors. 5.  8.00 Rotur fra Svendborg Roklub – rundt om Tåsinge  

Lør. 7.  8.00 Heldagstur med Assens Roklub – se www.assens-roklub.dk 

7. - 9.   Pinsetur  Sønderborg – rundt om Als 

Ons. 18. 17.30 Madpakketur 

Søn. 22. 5.00 Morgentur Avernakø rundt 

Man. 23. 18.00 Skt. Hans – grillarrangement 

Juli 2014 

Uge 29  På kanten af Fyn – sommerferietur 

August 2014 

Lør. 16.  Kanindåb 

Tirs. 19. 17.30 Madpakketur 

29. – 31.  Helnæsbugten 

September 2014 

Ons. 3. 17.30 Madpakketur 

Oktober 2014 

3. – 5.  Gudenåtur – Silkeborg 

Lør. 25.  Standerstrygning og madaften 

   

 

Roklubbens bestyrelse 2013 

 
Gert Flensberg, formand. tlf. 41 60 11 42, gertminor@stofanet.dk  
Jan Madsen, næstformand, sekretær tlf. 29 45 14 63, jan@ing-madsen.dk  
Lone Hansen, kasserer, tlf. 62 64 12 19, lonehansen@dbmail.dk  
Bent Gregersen, materialchef, tlf. 23 41 65 92 begregs@gmail.com                                   

Finn Madsen, rochef, tlf. 60 70 71 89  finnmadsen.ny@gmail.com  

Bente Aalund, instruktionschef, tlf. 23 54 74 77  aalundbente@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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