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Formandens hjørne 
 

Standerstrygning 
 

Lørdag den 25. oktober havde vi standerstrygning. Før standeren 

blev strøget gik 11 medlemmer en travetur omkring Sundet. Med 

det faldende medlemstal er det ikke mærkeligt at antallet af 

roede kilometre var en smule lavere i 2014 end i 2013. Men 

aktiviteten på vandet og i de sociale sammenhænge har i 

sæsonen 2014 været høj. To medlemmer havde roet så meget at 

de gjorde sig berettiget til en åre: En guldåre til Niels O. Nielsen 

med 1544 km og en sølvåre til Bente Aalund med 1251 km. De 

to ihærdige roere var ikke til stede, men herfra et stort tillykke.  

Efter strygningen af standeren blev der afviklet 

standerstrygningsfest med 41 deltagere.  

 

Hjemmeside 
Klubben har fået ny hjemmeside som er lidt mere moderne end 

den gamle, og med flere funktioner. 

Man kan nu på hjemmesiden se medlemslister, 

kilometerstatistik og andre personfølsomme oplysninger - men 

det er kun medlemmer der kan se dette. For at blive regnet som 

medlem skal man registrere sig som bruger. Når man har 

oprettet sig som bruger får man en e-mail hvor man med et klik 

bekræfter at man gerne vil være bruger (det kunne jo være, at 

en uven havde misbrugt ens e-mail-adresse).   Herefter skal jeg 

godkende den nye bruger, og først herefter kan man se de sider 

på hjemmesiden, som kun er for medlemmer. 

På kalenderen kan man se aktiviteter, udlån af klubbens lokaler 

og besøg af gæsteroere. Klikker man på en begivenhed i 

kalenderen kan man få yderligere oplysninger. Typisk vil man 

kunne se en artikel i årebladet der omhandler begivenheden. 

Under menupunktet kontakt kan man fra hjemmesiden skrive 

direkte til en af klubbens nøglepersoner. 

Opslagstavlen er et debatforum hvor alle registrerede 

medlemmer kan oprette debattråde og svare på indlæg. Om og hvordan dette forum skal bruges er 

helt op til medlemmerne - skriv gerne et indlæg om hvad du tænker. Hvad siger du for eksempel til 

et fotogalleri hvor medlemmer kan lægge billeder op? Skal disse billeder kunne ses af alle, eller kun 

af medlemmer? 

Prøv ved hjælp af søgefunktionen i nederste venstre hjørne at søge på for eksempel stander og 

øhavssti! 

 

Eftersyn af redningsveste. 
 

De oppustelige redningsveste skal med mellemrum efterprøves. Det er rochefen som har styr på 

dette - han ved hvem der har vestene og hvornår de sidst er blevet efterset. Har du en vest skal du 

komme i klubben på de tidspunkter hvor rochefen annoncerer eftersyn - første gang lørdag den 10. 

januar kl 9-13. 

Med ønsker om en god vintersæson Gert. 

 

  

 

 

 



 

 

Julemaddag i Roklubben 
Fredag d. 28. november 2014 kl. 18.30 er middagen klar  

 
 

Menuen vil bestå af: 

 

Flæskesteg og julemedister med hele tilbehøret  

Risalamande med kirsebærsovs og mandelgave  

Kaffe og småkager  

 

Efter spisning er der bankospil.  

Medbring en gave til en værdi af 30 kr.  

 

Tilmelding senest søndag d. 23. november i Roklubben,  

mail : gyntelsbjerg14@live.dk eller Anne Grethe Caben tlf. 41820680  

 

På glædelig gensyn  

fra Køkkenholdet 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bådklargøring 
 

Det går rigtigt godt med bådklargøring 

 

Her er en lille status: 

 

6 både er vasket 

 

Kvik er klar til lakering 

 

Næsten gang er torsdag d. 13. november kl. 9.00 

til ca. kl. 12.00. Se datoerne i aktivitetskalenderen.  

 

Jul - vi slutter af med julefrokost torsdag d. 11. 

december kl. 12.00.                                                                                  

 
                                                                                                                                                                                             (Fra bådklarøring sidste vinter) 

Vi glæder os til at vi ses. 

Hilsen Bente og Bent 

  



 

Rospinning – er det noget for dig? 

Vi vil gerne sættet mere fokus på rospinning.  

Anna Karina fra DfFR har været på besøg og 

gennemgået instruktionen . Vi har fået 2 

programmer med interval træning og musik der 

passer til.  Et med fokus på fedtforbrænding og 

et med fokus på at få konditallet i vejret. 

Musikken er ikke høj og der er ingen der råber og skriger – der skal også være tid til at snakke og 

puste – først og fremmest skal det være sjovt – samtidig med at vi får god motion.  

Har du lyst til at prøve,  er jeg i klubben:  

 

Onsdag d. 12. november kl. 9-10 og kl. 19-20  

Torsdag d. 20. november kl. 19-20 

Fredag d. 21. november kl 9-10 

 

Der er plads til 4, derfor er der tilmelding til aalundbente@gmail.com eller på 25 54 74 77 

 

Til alle jer som allerede er godt i gang – jeg kommer gerne og fortæller hvordan instruktionen er – 

sig endelig til. Har du spørgsmål så kontakt mig.  

 

Hilsen Bente.  

 

 

 
Manddag den 17. oktober havde vi besøg af Anna Karina fra DfFR, og vi var 6 til instruktion i 

spinding – I kan se at der blev trukket til og det var bare så sjovt og godt. 

Tak for at I kom og nu håber jeg, at der hen ad vejen kommer nogle, der vil være instruktører. 

 

Hilsen 

Bente 

 

mailto:aalundbente@gmail.com


Gåtur – gløgg – æbleskiver 
 

               

  
Vi mødes i roklubben søndag d. 7. december kl. 13.00 og fylder bilerne op.  

Vi  kører op til parkeringspladsen ved naturlegepladsen i Svanninge Bakker, går en tur langs 

med Odensevej ind i bakkerne over Golfbanen op til Dalkildegård, ser på udsigten til 

Helnæsbugten og gennem Højbolund og tilbage til parkeringspladsen.  

En tur på ca. 7,5 km, og så er der gløgg og æbleskiver i roklubben.  

Hvis du ikke vil deltage i gåturen, kan du komme til gløgg og æbleskiver kl. 16.00.  

Pris max.  25  kr. 

Af hensyn til indkøb af gløgg og æbleskiver er der tilmelding senest d. 5. december  til 

aalundbente@gmail.com eller 25 54 74 77 
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TRÆ TIL NY BRO 

 

 
 

Onsdag d. 8. oktober kom der ”kun” 300 stykker træ til vores nye bro og det skulle bæres ind i 

bådhallen. Der kom 13 meget stærke medlemmer. Der skulle bruges mange kræfter, for det var bare 

så tungt. Til de længste stykker skulle der  5-6 mand til.  Efter 1 ½ time var alt båret ind. 

Så var der kaffe, kage og øl til mandskabet. 

Tusind tak for at I var klar til at hjælpe til med så kort varsel. 

 

 

 

“Same procedure as last year”  

 

Nytårsaften   

 

Vi fejrer nytårsaften i Roklubben -   

 

Tilmelding i god tid på opslagstavlen i Roklubben eller til Annie 

på anniehenriksen@stofanet.dk.  

 

Vi regner med som tidligere år at fordele opgaverne mellem de  

tilmeldte.  

 

Nytårskur 

 

Og intet nytår uden nytårskur.  

Foreningen Gamle Roere inviterer til nytårskur  

Søndag den 4. januar 2015 kl. 16.00-18.00.  

 

Mere herom i næste Åreblad  
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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   

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

 



 

 

 

 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

November 2014 

Ons. 12.  9.00-10.00 

19.00-20.00 

Prøvetime rospinning 

Prøvetime rospinning 

Tors. 13.  9.00-12.00 Bådklargøring 

Man. 17. 9.00-12.00 Bådklargøring 

Tors. 20.  19.00-20.00 Prøvetime rospinning 

Fre. 21.  9.00-10.00 Prøvetime rospinning  

Tir. 25.  9.00-12.00 Bådklargøring 

Fre. 28.  18.30 Julemaddag  

December 2014 

Ons. 3.  9.00-12.00 Bådklargøring  

Søn. 7.  13.00-16.00 

16.00  

Gåtur i Svanninge Bakker 

Gløgg og æbleskiver i Roklubben  

Tors. 11.  9.00-12.00 

12.00  

Bådklargøring 

Julefrokost for bådklargørerne 

Ons. 31.  18.00 Nytårsaften i Roklubben  

Januar 2015 

Søn. 4.  16.00-18.00 Nytårskur i Roklubben 

Man. 5.  9.00-12.00 Bådklargøring  

Lør. 10. 9.00-13.00 Arbejdslørdag og  

Eftersyn af redningsveste i Roklubben  

Lør. 24.  9.00-13.00 Arbejdslørdag  

Fre. 30.   Herreaften  

Februar 2015 

Fre. 5.   Pigeaften 

Marts 2015 

Søn. 1.  10.00 Generalforsamling 

Lør. 28.   Standerhejsning  
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