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Svaner på Gudenåen  - fra løvfaldsturen 2013 



 

Formandens hjørne  

Vi har nu en måned tilbage at ro i, inden ro-sæsonen 

slutter. Der kan blive mange gode ture endnu. Som 

tidligere skrevet stopper vi i år roning fra Faaborg 

Roklub den 1. oktober,  idet vi starter nedtagningen af 

broen på denne dag. Broudvalget har udført et stort 

forberedelsesarbejde og den nye bro bliver kanonflot - 

bygget i egetræ. Bent beskriver broen nærmere inde i 

bladet.  

I forbindelse med bygning af den nye bro ville det være 

godt, hvis vi kunne benytte bådhallen til tømmer og 

andet. Derfor ville det være godt, hvis vi kunne sende 

et par af vores både til opbevaring udenfor huset. Hvis 

der er medlemmer, der enten selv eller kender nogen, som har mulighed for at have et 

par både stående et par måneder - så kontakt straks Gert eller Bent fra bestyrelsen. 

Nu vi taler om både som er på ophold udenfor klubhuset - så er Kvik kommet hjem 

efter et længere ophold i Falsled. På Kviks vegne vil jeg gerne takke Bodil og Jan mange 

gange for den pæne behandling de har ydet feriebarnet. Vi er mange, der nåede en tur i 
Helnæsbugten, måske skal vi overveje om arrangementet kan gentages næste år? 

Gert, formand. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Maddage i Roklubben: 
 

Tirsdag den 16. sept. 2014 kl. 19.00.  

Sidste frist for tilmelding torsdag den 11. september 

2014 kl. 12.00 til kmstraarup@gmail.com eller på 

opslagstavle i Roklubben.  

 

 

Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 18.30.  

Tilmelding på opslagstavlen i Roklubbben eller til Lars 

Barnebjerg på mail lars@barnebjerg.dk 
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Efterårstur på Gudenåen d. 3. – 5. oktober 2014 
 

Assens og Faaborg Roklub skal på vores årlige tur til Silkeborg. Vi overnatter i Silkeborg 

Roklub og mødes fredag aften kl. ca. 20.00 til ost, pate og rødvin. 

 

 

 

I løbet af weekenden ror vi rundt på 

søerne og til Ry og kommer forbi 

Himmelbjerget, vi ser selvfølgelig også 

Hjejlen og vi skal ro ind i Brillesøerne. 

Vi regner med at ro ca. 25-30 km. om 

dagen og i et tempo, så alle kan 

deltage og vi holder passende pauser 

undervejs. 

 

Pris er 650,00 kr. som dækker overnatning, 

leje af både, mad, vin, øl, sodavand m.m. 

Derudover skal der afregnes kørepenge til 

de biler, der køre til Silkeborg.  

 

BEMÆRK NY DATO FOR SIDSTE 

TILMELDING Senest d. 24. september til 

Aalundbente@gmail.com eller på opslagstavlen. 

 

 

 
 

mailto:Aalundbente@gmail.com


 

Nedbrydning af broen 
 

Nedbrydningen af vores udtjente bådebro går i gang, når ro-sæsonen stopper – i år den 

1. oktober 2014. 

 

Der bliver brug for arbejdskraft, og i den forbindelse vil der blive opsat en tilmeldings-

liste på opslagstavlen. 

 

Arbejdet vil bestå i at skille broen ad, bære/slæbe det gamle tømmer op på parkerings-

pladsen og stable det. Så man skal helst besidde en vis fysisk formåen for at deltage i 

nedbrydningsarbejdet. Knæ, ryg og løfteteknik skal fungere så godt som muligt. 

 

Men der bliver også brug for nogen, der kan tage sig af 

opvartning af de hårdt arbejdende brofolk – til kaffebrygning, 

rundstykker, frokost og eftermiddagskage. Et arbejde der 

umiddelbart ikke er særlig fysisk krævende, men på ingen 

måde mindre vigtigt. 

 

Vi forventer, at vi kan fjerne broen i løbet af to weekender, så 

der kun står stolperne tilbage, når vi når frem til søndag d. 

12. oktober 2014. Derefter kan genopbygningen af en ny bro i 

egetræ gå i gang. 

 

Første arbejdsweekend bliver den 4. og 5. oktober begge dage inkl. 

Anden arbejdsweekend bliver den 11. og 12. oktober begge dage inkl. 

 

Der er fra nogle medlemmers side udtrykt et ønske om at genbruge en del af tømmeret 

fra den gamle bro til høj-bede, havemøbler o.s.v. Derfor har broudvalget besluttet, at 

tømmeret ligger til fri afhentning i nedbrydningsperioden. Så må de interesserede 

”genbrugere” selv sørge for fordeling og afhentning. Når nedbrydningsperioden er slut 

fjernes resterne. 

 

Med venlig hilsen 

Broudvalget 

 

 

 
 



 

Standerstrygning 25. oktober 2014 
 

Selv om roningen fra Faaborg stopper omkring 1. oktober, fordi vi tager broen ned, så 

holder vi først standerstrygning den 25. oktober.  

 

Festlighederne omkring kanindåben blev aflyst, da der ikke var nogen nye kaniner, men 

en årlig festlig begivenhed vil vi holde, og det bliver standerstrygningen. 

 

Hvad skal der ske til standerstrygningen, det ved vi ikke helt endnu, men måske ska` vi 

ha’ : 

 

- Noget god mad 

- Lidt vin 

- Masser af hygge 

- Og så plejer vi også at motionere (uden at overdrive det) – ro ka’ vi ikke, men 

hvad kan vi så finde på ? 

 

Det er der ikke nogen, som ved endnu, men det skal nok komme. Så reserver I dagen 

allerede nu. 

 

Der vil komme informationer rundt sidst på måneden. Er der nogen som allerede nu 

ved, at de gerne vil yde en indsats, så giv mig endelig et praj på mail 

finnmadsen.ny@gmail.com eller på tlf. 60 70 71 89 - der er altid være behov for en 

indsats fra medlemmerne. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Finn 

 

 

 

 

 
Motionsturneringen 

 

Hej alle roere.  

 

Vi er desværre ved slutningen af juli gået en plads tilbage til 4. division nr.  4. 

For august har jeg indberettet 13936 km roet af 80 roere altså gennemsnit på 174,2 

km. 

Husk I kan se mere om motionsturneringen på Roinfo.dk  

 

Hilsen Bodil 
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Foredrag om Flyvning – Et prestigefyldt erhverv  

fredag den 3. oktober 2014 kl. 18.00 
 
 

Foreningen Gamle Roere indbyder til et spændende arrangement i Faaborg Roklub. 

 

Helge Nordholt, som tidligere har holdt et foredrag for os om emnet Slædepatruljen 

Sirius, har ladet sig inspirere af en undersøgelse DR har lavet om danskernes syn på et 

prestigefyldt erhverv.     

 

Som pensioneret pilot har Helge tilrettelagt et nyt foredrag om flyvning, herunder om 

uddannelse, flyvemaskinens funktion, pilotens dagligdag, pilotens ansvar, 

ambulanceflyvning og måske lidt om hans egne oplevelser.  

 

Helge har tilbudt klubbens medlemmer at være ”prøveklud” for et foredrag, som evt. 

skal udbredes til andre modtagere. Aftenen skal bruges af ham til at vurdere, ud fra 

vores modtagelse, spørgsmål og kritik, om der skal ændres noget på indholdet af 

foredraget, samtidig med, at han håber på at I får noget ud af det. 

 

Foredraget vil blive ledsaget af billeder og komme til at omhandle en masse information 

om områder han håber på, vil besvare en del spørgsmål, som den alm. flypassager 

stiller sig vedr. emnet ”Flyvning”. 

 

 

Arrangementet starter kl. 18.00,  

hvor der serveres en osteanretning 

for 70,- 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 

søndag den 28. september 2014   
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Ærø juli 2014 

Sommerferie-tur i Det sydfynske Ø-hav med start i Faaborg og til Skarø, 

Svendborg, Tåsinge, Rudkøbing, Strynø, Marstal, Ærøskøbing, Birkholm, 

Hjortø, Drejø, Avernakø og retur til Faaborg – alt det kan nås på 4½ dag 

 

 
 

 

 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

September 2014  

Tirs. 16.  19.00 Maddag  

Oktober 2014 

Ons. 1.  Roning stopper – broen tages ned  

Fre. 3.  18.00 Foredrag om flyvning 

3. – 5.  Gudenåtur – Silkeborg 

Lørd. 4.  9.00 Nedtagning af bro 

Søn. 5.  9.00  Nedtagning af bro 

Tors. 9.  18.30 Madaften (Vibeke, Lars, Kate, Niels, Grethe og Palle) 

Lør. 11.  9.00 Nedtagning af bro 

Søn. 12.  9.00 Nedtagning af bro 

Lør. 25.  Standerstrygning og madaften 

   

November 2014 

Fre. 28.  18.00 Julemaddag  

 

 

 

 

 



 

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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