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  33. årgang 

ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne  

• Kanindåbsfest 

• Fællestur til Helnæs 

• Aktivitetskalender   

 

 

 

 
Bjørnø  

 



Formandens hjørne 
 

Sommeren er over os, og foran os ligger mange gode oplevelser på vandet. Vi er vant 
til at være de svageste på vandet, de små der viger fra alt andet - men nu er der i 
stigende grad dukket nogle op, som er mindre end os, og som vi må tage hensyn til. 

Jeg tænker på havsvømmerne, som er observeret svømmende fra det nye havnebad, 
forbi roklubben og omkring en hvid bøje som ligger ca. mellem roklubben og Sct. 

Hans Gade. Det ville være frygteligt, hvis en af havsvømmerne fik en åre i nakken - 
derfor vær opmærksom på muligheden for at møde dem. Ligeledes skal man være 
opmærksom, når man passerer Klinten. Tidligere var der en udspringsponton man 

skulle ro udenom. Denne er nu afløst af en kompasafmærkning (grundbøje) som med 
to nedadvendte trekanter viser, at man skal passerer syd om den. Jeg har observeret 

robåde, som har passeret Klinten nord om denne bøje, hvilket vi af hensyn til de 
badende ved Klinten ikke skal gøre. 

 
Rospinning.  
Min forespørgsel om interesse for rospinning har fået 3 medlemmer til at reagere. Det 

er bestyrelsen håb, at disse medlemmer sammen med Bente fra bestyrelsen vil være 
stammen i et rospinningsudvalg, således at vi til efteråret kan tilbyde denne nye 

aktivitet. 
 
Kanindåb. 

Vi afholder kanindåb lørdag den 16. august. Uanset antallet af kaniner håber vi på en 
festlig aften som de tidligere år. Vi mangler imidlertid et team til at stå for det 

kulinariske, enten i form af et madhold eller en gruppe som vi stå for indkøb af 
udefrakommende mad. Snak sammen næste gang du er ude og ro - skal vi med til 
kanindåb, og kunne vi ikke tage denne lille opgave på os? Henvendelse skal ske til 

Bente aalundbente@gmail.com.  
 

Hjemmesiden. 
Vi har tidligere her i årebladet efterlyst en web-redaktør. Det vi har brug for, er ikke så 
meget en teknisk nørd, som kan alt det med hjemmesider - snarere en person med en 

journalist i maven, som vi stå for at nyheder kommer på hjemmesiden. Vi kan få 
hjælp genne DFfR til at komme i gang. Skulle det have interesse, så undlad ikke at 

kontakte formanden gertminor@gmail.com . 
 
Helnæsbåden. 

Husk at det stadigvæk er muligt at komme ud og ro i Helnæsbugten i Kvik. Som et 
medlem skrev i sidste nummer af årebladet er det en stor oplevelse. Båden reserveres 

hos Bodil – Tlf . 
 
Nye medlemmer. 

Vi har ikke fået så mange nye medlemmer i foråret, som vi havde håbet på. Derfor 
laver vi en ny åbent hus dag mandag den 11. august kl. 18-21. Efterfølgende laver 

vi et instruktionsforløb i august og september. Så jeg beder medlemmerne reklamere 
for dette åbent hus arrangement. 
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Bestyrelsen.  
 

Bestyrelsen holder næste bestyrelsesmøde 
onsdag den 6. august. På dette møde vil vi 
især prøve at beskrive klubbens værdier, og 

snakke om visioner for fremtiden. Det er 
tanken, at vi i september skal diskutere 

disse spørgsmål i en større kreds.  
 
Med mange rohilsner Gert. 

 
 

 

 

 

 

 

Husk !!   
  
Kanindåb lørdag den 16. august 2014  
 

Vi skulle gerne have de nye roere døbt – og mon ikke der er et par andre, der 

kunne tænkes at skulle have dåbsattesten på plads.  

 

Den årlige kanindåb afholdes lørdag den 16. august 2013 med 

efterfølgende kanindåbsfest. 

  

Kong Neptun og hans følge forventes at ankomme til roklubben ca. 

15.30. 

 

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. kr. 150,- pr. person. Drikkevarer kan købes til de 

sædvanlige billige roklubpriser. 

 

Vi vil meget gerne have jeres tilmelding senest den tirsdag den 5. august af hensyn til hvis der 

skal bestilles mad udefra.   

 

Alle er velkomne med familie m.v. 

 
Tilmelding til Bente på mail: aalundbente@gmail.com eller på opslagstavlen senest den 5. 

august 2014.  
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Fællestur i Helnæs-Bugten 
 
Den sidste weekend i august – den 29. -31. august 2014 er der fælles rotur i Helnæsbugten, 

det er et skønt farvand.  

 

Man kan tage med fra Faaborg fredag eftermiddag eller man kan vælge kun at ro lørdag og 

søndag.  

 

Foreløbigt program: 

 

Fredag:  

For dem som har lyst og tid, starter turen fredag, hvor vi roer fra Faaborg til Falsled og 

overnatter på Faldsled campingplads. Resten af bådene køres til Falsled.  

 

Lørdag: 

Vi ror rundt i Helnæsbugten – forbi Damsbo Strand, Løgismose, Brunshuse, Agernæs og 

Helnæs.   Hele vejen rundt er der ca. 30 km., men turen kan afkortes.  Vi medbringer 

frokosten.  Vi overnatter igen på Falsled Campingplads.  

 

Søndag: 

Turen går omkring Illumø og Horsehoved og hjem til Faaborg – eller bådene kan evt. 

transporteres hjem.  

 

Turen er for alle frigivne roere. Prisen afhænger af antal deltagere og om der skal 

transporteres både.  

 

Tilmelding til Finn på mail: finnmadsen.ny@gmail.com eller på opslagstavlen senest den 22. 

august 2014. 

 

Hilsen 

Tur-udvalget.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Svensk/dansk søndagstur til Dyreborg 

 

Søndag den 6. juli i ganske frisk vind havde roklubben besøg af to svenske nybegyndere, som 

har kajakerfaring, men aldrig har prøvet at ro “rigtigt". Med rochefens hjælp fik vi svenskerne 

ud på en fin tur et par timer, kystnært på grund af bølgerne, som et par gange på hjemvejen 

lige brød ind over rælingen og med et pletskud gav et par våde lædersandaler. Der blev 

landgang ved Dyreborg Skov og posen fra Wendorff kom frem. En forbipasserende mand med 

hund viste sig at være gammel roer, han hjalp med et par fotos, mens hunden fik bidt lidt i 

Mortens bolle.  

 

Gerd og Fredrik, som er dyrlæger og nyforlovede, skriver selv: 

 

"En fantastiskt fin sommardag i det pittoreska Faaborg fick vi äran att följa med våra vänner 

Pernille och Morten på rotur. Med på turen var också den erfarna roddaren Finn. En vacker båt 

vid namn Luna blev vår premiärbåt. Med en lätt vind, sol, blått hav och modiga medroddare 

satte vi kurs mot Faaborg bukt. Morten höll takten och vi nybörjare hade varierande framgång. 

Roligt, men inte så lätt som det ser ut, kan vi konstatera! Nästan framme vid Dyreborg fick vi 

rast vid en fin sandstrand med underbara scones. Sedan gick hemfärden i vackert turkosblått 

vatten försvinnande fort och vi höll jämn fart med en segelbåt. Tack för en härlig tur!”  
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Vi håber de har fået lyst til mere roning, og siger tak til Finn for en god tur. Hvem ved, måske 

får klubben en filial i Norrköping? 

 

Pernille og Morten 

 

         



 

                 

 
 

 

 MADPAKKETUR  

TIRSDAG D. 19. AUGUST KL 18.00 
 

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 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
Kære roere. 

 

Desværre er vi gået 2 pladser tilbage ved slutningen af maj måned. 

Nu har jeg indrapporteret for juni, der har 78 roer roet 8155 km, det svarer til 105 km/ roer 

 

Hilsen Bodil  

 

 

 
 

 

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


 
Besøg af berømt båd i Faaborg Havn.  

 

 
En smuk solnedgang efter en rotur. 



Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Juli 2014 

Søn. 13.   Sommerferietur fra Faaborg  

August 2014 

Lør. 16.  Kanindåb og efterfølgende spisning  

Tirs. 19. 18.00 Madpakketur 

29. – 31.  Helnæsbugten 

September 2014 

Ons. 3. 18.00 Madpakketur 

Oktober 2014 

3. – 5.  Gudenåtur – Silkeborg 

Lør. 25.  Standerstrygning og madaften 

   

November 2014 

Fre. 28.  18.00 Julemaddag  

   

 

 

 
Pernille med svenske gæster ved Dyreborg Skov 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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. 28 14 35 58  loh.lonehansen@gmail.com 
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. 25 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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