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  34. årgang 

ÅREBLADET  

 
Middagshvil ved Slotø i Nakskov Fjord 

 

• Formandens hjørne  

• Hvad skete der for 50 år siden 

• Åbent hus i klubben 

• Kommende arrangementer 

• Aktivitetskalender 



 

Formandens hjørne 

 
Kontingent. Når du læser dette åreblad, skulle du gerne have modtaget kontingentopkrævning for 

efteråret (med mindre du af en eller anden årsag ikke skal betale mere i år). Sidste rettidig betaling 

er 15. september - jeg håber alle vil modtage kontingentopkrævningen i den gode ånd den er sendt. 

 

Redningsveste og sikkerhed. Fra Trygfonden har modtaget penge til 30 nye oppustelige 

redningsveste som er ved at blive indkøbt. Vestene betyder blandt andet, at vi nu kan realisere nogle 

af de sikkerhedsmæssige tiltag som vi efter sikkerhedsmødet i foråret fik lyst til. Dette betyder, at 

jeg i næste åreblad vil kunne præsentere et nye ro-reglement som blandt andet vil indeholde en ny 

regel om at vi skal have redningsveste på, når vandet er under 12 grader.   

 

Koder. Det er sket et par gange, at jeg får henvendelse fra medlemmer, der ikke længere kan logge 

sig ind på vores hjemmeside, eller ikke længere kan komme på Rokort, eller begge dele. Det der 

næsten altid driller er, at vi har to sæt brugernavn og kode vi skal huske, dels til hjemmesiden og 

dels til Rokort. Adgangen til Rokort er enkel, og derfor måske heller ikke særlig sikker, men 

alligevel vil jeg lave den service, at hvis man sender mig en lille mail, så vil jeg lave brugernavn og 

kode om til hjemmesiden så den bliver det samme som til Rokort. På hjemmesiden kan man under 

menupunktet ’Kun for medlemmer’ se forskellige lister over medlemmer genereret af Rokort. Det 

kan være lister over medlemmernes adresser, rettigheder og gyldighedstid for svømmeprøver m.m. 

Hvis du synes der mangler noget, så kan du altid foreslå mig at lave endnu en liste. 

 

Rokort. En lille historie om hvordan Rokort er blevet brugt. For måned siden kunne et medlem se, 

at det om lørdagen ville blive godt rovejr. Medlemmet lavede en aktivitet på Rokort om en rotur 

førstkommende lørdag. På den måde blev der hurtigt og nemt lavet en rotur med 9 deltagere som fik 

en uforglemmelig dejlig tur rundt om Lyø. Mens jeg sidder og skriver dette er der på samme måde 

lavet en tur til Svelmø. Rokort har mange fordele, men den bedste synes jeg, er denne mulighed for 

at alle medlemmer kan lave ture hvor alle andre medlemmer har mulighed for at deltage. 

 

Fællesskabet. Endnu en gang har Alice rengjort arealet foran hovedindgangen - tak for det. Harry 

og Ebbe har endnu en gang lavet en reparation, denne gang åretolden på Mågens styrbord side - tak 

for det. Dette var bare nogle meget synlige eksempler på arbejder som medlemmer nyligt har lavet, 

men til dagligt indgår vi jo i et fællesskab og yder frivilligt arbejde efter evner og formåen. Jeg kan 

blive lidt trist til mode, når jeg hører medlemmer sige I og ikke vi. For nogen tid siden kom et 

medlem med et godt råd til bestyrelsen om fremskaffelse af midler til klubben og sagde 

afslutningsvis ’Og så kan jeg ikke gøre mere for jer’. En anden gang hører jeg et medlem sige til 

formanden: ’I kunne godt flage på de officielle flagdage’. Jeg synes det ville have en hel anden 

signalværdi hvis medlemmerne havde sagt: ’Nu kan jeg ikke gøre mere for at vi får disse midler, jeg 

håber bestyrelsen vil gå videre med det’ og ’Kunne vi ikke finde en ordning så der blev flaget på 

flagdagene’.  

Nogle går foran i bestyrelsen eller på anden vis, men det er vigtigt, at medlemmerne ikke glemmer, 

at vi indgår i et fællesskab, hvor vi yder efter evner. Med ønsker om at dette vil fortsætte sender jeg 

ønsker om en god sensommerroningstid.  

 

 

Gert.   

 

 
 

 



 

 

Dejlige billeder fra en sommertur forleden 

Avernakø rundt. Sådan er sommeren 2015 

også ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korshavn havn. 



Redaktionen har modtaget dette indlæg - en historie om noget, som skete for lige præcis  

 

50 år siden 
 

Fyn rundt 1965 
 
For ca. en måned siden (juni 2015) blev jeg kontaktet af en af mine venner, 
Johnny Rusbjerg fra Odense Roklub. Han havde hørt, at nogle roere fra 
Kerteminde Roklub havde roet Fyn rundt i en coastal 4x+ (dobbeltfirer med 
styrmand) på 38 timer og 50 minutter og at Kerteminde-roerne mente, at det 
var rekord. De har skrevet på DFfRs hjemmeside om deres tur med 
overskriften ”Vi gjorde det”.  
Johnny kunne huske, at jeg engang havde fortalt om, at jeg for længe siden 
havde været med til at ro rundt om Fyn endnu hurtigere i en 2-årers inrigger. 
Han mente, at Kerteminde-roerne ikke skulle tro, at de havde slået rekord 
selvom vores Fyn rundt roning var gjort for længe siden – og forresten i en 2-
årers inrigger, der oven i købet er langsommere end en coastal 4x+. Johnny 
havde også talt med Mette Bacher, København. Hun redigerer en 
hjemmeside, der hedder roinfo.dk. 
Jeg blev derefter ringet op af Mette, der mente det samme som Johnny og 
hun ville gerne have min bekræftelse og min historie om vores Fyn rundt 
roning og om vi evt. havde beviser – f.eks. avisudklip. 
Jeg fortalte Mette om vores Fyn rundt roning. På det grundlag har hun 
skrevet en artikel på roinfo.dk under overskriften ”Fyn Rundt rekord fra 1965 
består”. Læs evt. hendes artikel. Men jeg vil her fortælle om turen og 
baggrunden herfor. 
 
Nogle fra Svendborg Roklub besøgte i foråret 1965 Fredericia Roklub, hvor 
nogle Fredericia-roere fortalte at de havde roet Fyn rundt på 48 timer i en 4-
årers inrigger. De havde overnattet 5 timer i Svendborg Roklub. Blandt 
Svendborg-roerne var Leo Skovø og Ture Grønlund Jørgensen. De havde i 
nogle år tilhørt danmarks-eliten i dobbeltsculler. De skulle p.g.a. 
militærtjeneste ophøre med kaproning. Leo og Ture var i sagens natur meget 
stærke roere og de sagde til Fredericia-roerne at det kunne de gøre i en 2-
årers. Jeg ved ikke om de væddede om det. Men turen skulle gennemføres 
og de søgte i Svendborg roklub efter en langtursstyrmand. Jeg var dengang 
medlem af Svendborg Roklub og jeg meldte mig. Jeg havde også været 
kaproer (i Faaborg Roklub). Jeg havde langtursstyrmandsret og jeg havde 
været på langtur Fyn rundt året forinden. Selvom jeg ikke styrkemæssigt 
kunne leve op til Leo og Ture, kunne jeg dog bidrage med min 
langtursstyrmandsret og mit kendskab til farvandet. Og jeg kunne også ro 
stærkt. 
Vi havde forinden regnet ud, hvornår vi skulle starte for at få medstrøm ud af 
Svendborgsund og var klar over, at vi skulle ro stærkt for at være i det smalle 
af Lillebælt 12 timer efter, så vi også ville få medstrøm dér. 
 



Vi startede fra Svendborg Roklub natten mellem fredag og lørdag d. 6. og 7. 
august 1965 kl. 01:15. Vi roede i roklubbens meget ”velgående” båd ”Orloff”, 
stadig findes i Svendborg Roklub. Vi havde en kraftig medstrøm ud af 
Svendborgsund. Vi skiftede plads hver 2. time. Leo og Ture startede med at 
ro. Vi passerede meget hurtigt Skarø. Da vi var mellem Avernakø og Lyø, var 
det blevet lyst. Der var lidt medvind. Efter 11 timer var vi ved Middelfart 
Roklub. Vi kunne altså tillade os at holde pause og alligevel have medstrøm 
nordpå i Lillebælt. Vi brugte en time på at spise på Kongebrogården. 
 
Ud af Lillebælt havde vi som ventet stadig medstrøm. I Båringvig var der 
store bølger og vi fik vand indenbords. Derfor var vi nødt til at gå ind til 
Bogense Roklub for at tømme båden. Det gik der en halv time med. 
 
Derefter roede vi i ét stræk fra Bogense til Lundeborg. Det eneste sted på 
hele turen hvor vi havde bølgerne imod os var fra Enebærodde til Fynshoved. 
Da vi rundede Fynshoved konstaterede vi, at den smule strøm der var i 
Storebælt havde vi med os. Så det gik fint langs hele Fyns østkyst. Vi kunne 
nu se, at vi ville være i Svendborg tidligere end vi havde regnet med. Det var 
jo før mobiltelefonernes tid, så vi var nødt til at gå ind til Lundeborg for at 
ringe til vore klubkammerater for at få dem til at tage imod os i roklubben og 
få pressen med derned. Det var nu blevet søndag formiddag. Der gik en halv 
time i Lundeborg. 
 
I Skårupøre Sund havde vi også en stærk medstrøm og præcis kl. 12 søndag 
middag stod vi på Svendborg Roklubs bro. 34 timer og 45 minutter efter 
starten. 
 
Vi havde alle odds med os: Vi havde en ualmindelig god og velgående båd. 
Leo og Ture var stærke kaproere og vi var godt sammenroede. Hvor der var 
strøm havde vi den med os og hvor der var vind havde vi den med os. Vi tror 
at det bliver svært at ro hurtigere rundt om Fyn i en 2-åres inrigger. 
 
Der kom en artikel i Svendborg Avis mandag d. 9. august under overskriften 
”Roede 280 km på 35 timer” og med et billede af os tre roere der gør alt for 
ikke at se trætte og søvnige ud. Men det var vi. Vi gik hjem søndag 
eftermiddag og sov til mandag morgen, hvor vi skulle op og passe vores 
arbejde. I august i år er det 50 år siden. Leo ror stadig (eller igen) i 
Svendborg Roklub og jeg ror i Faaborg Roklub. Ture ved vi ikke noget om. 
Han har vidst i mange år boet i Grønland. Vi er alle tre omkring 70 år nu. 
 
Foruden Fredericia-roerne og os er der andre der har roet hurtigt Fyn rundt: 
 
I ca. 1980 var der vidst en 4-årers inrigger fra Nyborg, der kom rundt om Fyn i 
ét stræk, men de havde følgebåd med, hvor der var udhvilede roere til at 
skiftes til at ro. Så det er slet ikke sammenligneligt. Jeg kender ikke deres tid, 
men da det er usammenligneligt er det jo heller ikke så interessant.  
 



Mig bevidst er det nærmeste vi kan komme noget sammenligneligt nogle 
Middelfart-roere, der i 2001 roede rundt på 44 timer og 5 minutter.     
 
Vi underkender ikke det Kerteminde-roerne og de øvrige nævnte har gjort. Vi 
synes det er flot. Vi kan bedømme det for vi ved hvor hårdt det er. 
 
Jeg ved ikke om Kerteminde-roerne ser denne artikel, men ellers tillykke med 
det. I har roet stærkt i coastal-båden. Vi var dog hurtigere. Men I kan jo prøve 
igen. Hvis ikke I denne gang har regnet på strømforholdene, så prøv det 
næste gang. Så slår I sikkert jeres egen rekord. Men I skal ikke holde ca. 8 
timers pause som I iflg. jeres beretning på DFfRs hjemmeside gjorde i 
Bogense. 
 
Tage Andersen, medl. nr. 37 i Faaborg Roklub 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Lørdag d. 8. august var der 
åbent hus i roklubben.  

Der var besøg af interesserede  - 

og måske nye medlemmer.  

 

Der blev samtidig gennemført 2 

kæntringsøvelser. Set fra broen så 

det meget professionelt ud - og 

deltagerne var glade for at få 

prøvet det af.  

 

 

Når der er åbent hus igen lørdag d. 22. august, vil der være chance igen, hvis nogen får lyst til at 

prøve.  

 

 

 

Båden er vendt  

 

 

Op igen  

 



Og så på vej igen  

 

 

 

 

 

************* 

 

 

 

 

Mødet med Lyø og dens hjælpsomme beboere - eller 

historien om hvordan Brian vækkede Lyø i 

middagsstunden 
 

Den skønne tur rundt om Lyø, som formanden allerede har omtalt i sit hjørne, udviklede sig til en 

ganske oplevelsesrig tur.  

Vi var 3 både, som var hoppet med på Bodil og Jans gode initiativ  - og vi var hele vejen rundt om 

øen - en i øvrigt ganske fantastisk tur, ikke mindst på sydsiden, hvor vi havde havblik og tid og ro 

til at følge det utal af fugle, som var i fuld aktivitet - på og langs med kysten.  

Desværre fik Mågen det undervejs ikke så godt. En svirvel ville ikke mere, og da de kloge folk 

begyndte at reparere på den, gik det da helt galt. Vi var på det tidspunkt gået ind på en strand for at 

spise frokost.  

Hvis der opstod en lille krisetilstand, var den meget stilfærdig - nærmest fyldt med morsomheder og 

en lille smule spænding over at skulle lave en fælles transport hjem med den ulykkesramte båd i 

midten. Der var ikke grænser for fantasierne om at være dem, der sad i midten og nød det sydfynske 

farvand.  

 



 

 

MEN - Brian var handlingens mand. Vi må have fat 

i noget værktøj, måske en skruetvinge, sagde han. 

Og da en tilfældig Lyø-borger, som skulle se til sine 

garn i det samme kom på sin cykel, var der hurtigt 

lavet en aftale om at låne hans cykel ind til byen. 

Brian sprang på den - vi nåede kun lige at se støvet, 

der hvirvlede op, da han stod af sted.  

Nå - den gode fisker var hurtig om at kigge til de 

garn. Der var absolut ingenting i dem. Så han gav 

sig tid til at snakke med os. Jo, sagde han, det er da 

meget godt at køre ind efter hjælp. Men der er jo 

ikke nogen, der vågne lige nu (vi var som sagt ved 

middagstid ). Så vi kunne godt væbne os med 

tålmodighed, hvis han skulle sige noget.  

Det var en meget rar og gemytlig mand - som også 

kunne lide at fortælle historier. Så - gode mand, 

tænkte jeg. Det er meget sjovt - og du er god til din 

historie.  

Men da Brian vendte tilbage, kunne han berette, at 

købmanden godt nok havde været til at banke op - 

men havde ikke lige det, som Brian skule bruge. Men vi kan da ringe til smeden, mente ham. Der 

blev ringet til smeden. Det var konen, der tog telefonen. Jo, sagde hun. Han ligger lige og sover, 

men jeg vækker ham ----     Så Brian fik, hvad hans skulle bruge.   Men hvordan får du din 

skruetvinge tilbage, skulle han lige vide, før han sprang på cyklen igen.  Ja, du kan jo sende det med 

færgen, sagde smeden, for jeg kan da se, at det er færgemandens cykel, du har lånt !  

 

 
Sådan er det  - Lyø ligger ikke ret langt væk og dog 

rummer den altså muligheden for den slags fantastiske 

oplevelser.  

Tak til Brian   

 

Ingrid  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 MADPAKKETUR  

Tirsdag den 18. august kl. 17.30  

 

August skal blive en måned med fladt vand og masser af sol, så 

mød bare op til madpakketur 

Turen er på rokortet og du må gerne melde dig til, men ellers 

kommer du bare, vi sætter hold efterhånden, som vi mødes. 

Du tager  madpakke – vadesko –drikkelse-badetøj og hvad du 

ellers har brug for med. 

 

Hilsen 

Tur og Motion 
 

 

************ 

 

 

 

HUSK 
 

 

Der er kanindåbsfest lørdag d. 15. august. 

 

Tilmeldingsfrist mandag d. 10. august  

 

 

 
 

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


 

 

 
Fællestur  til Horsens – Roning til Hjarnø og Alrø 

Den 4 – 5 – 6 september 
 

I år skal vi ro på Horsens Fjord med besøg på Hjarnø og Alrø.  
Vi mødes i Faaborg Roklubben kl. 18 og der er fælles transport med afregning til dem der 
kører og vi mødes i Horsens til spisning ca. kl 20. 
Vi overnatter i Horsens Roklub og vi skal selv medbringe liggeunderlag/luftmadrasser og 
sovepose og selvfølgelig personligt udstyr, regntøj osv. 
Lørdag bliver rodistancen  ca. 30-35 km og søndag ca. 25 km . 
Prisen er kr. 600,00 pr. deltager, som dækker overnatning, transport, og fælles mad og 
drikke – ”all inclusive” + transport. 
 
Vi er allerede 2 tilmeldte SÅ – bare meld til og du hører nærmere, sidste frist for tilmelding 
på opslagstavlen eller på rokortet  er lørdag den 29 august. 
 
Spørgsmål til Bente, Finn eller Bent 
 
Det fulde beløb indbetales senest d.2. september på reg. nr. 4692 – konto 4692 287835, 
med dit navn som afsender. 
 

 

*************** 

 

 

 
 

 

Har du set artiklen i avisen i fredags  - om da landkrabben mødte Faaborg Roklub ? 

 

Hvis ikke  - så kig på opslagstavlen eller på linket http://www.mitfyn.dk/article/524815 .  

 

 

 

 

 

 

http://www.mitfyn.dk/article/524815
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLajlerik8cCFafAcgodjHgKTw&url=http://www.angling-eastjutland.dk/dk/frame-53.htm&ei=_fbCVfawHaeBywOM8an4BA&bvm=bv.99556055,d.bGQ&psig=AFQjCNEuWMBol0YqshmPiK2puZFHMERjPg&ust=1438926918340715


 

Aktivitetskalender for Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

August 2015 

Tirs. 11. 18.30 Outriggerroning i Odense Kanal – Ronetværk Fyn 

Lør 15.  Kanindåb 

Tirs 18. 17.30 Madpakketur 

Lør. 22.  12.00-14.00 Åben Hus  

September 2015 

Ons 2.  17.30 Madpakketur 

4.-6.  Klubtur til Horsens Fjord 

Man. 14. 18.00 Roaften i Faaborg – Ronetværk Fyn  

Ons. 23.   Madaften  -  

Oktober 2015 

Ons. 7.  17.00 Roaften med grill i Assens – Ronetværk Fyn  

9.-10.  Løvfaldstur til Silkeborg 

24.  Standerstrygnng 

November 2015 

Fred 20.  Julemaddag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

 

 
Redaktion:  
Ingrid Hviid, 26 74 31 22, ingridhviid@gmail.com  
Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 

 

 

 
 

Roklubbens bestyrelse 2015 

 
Gert Flensberg, formand. tlf. 41 60 11 42, gertminor@stofanet.dk  

Jørn Caben, næstformand, tlf. 41 82 06 80 jcaben@mail.dk  

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

Bente Aalund, kasserer, instruktionschef, tlf. 25 54 74 77  aalundbente@gmail.com 
Alice Laursen, sekretær, tlf. 22 57 42 50 alicelaursen@ofir.dk    
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