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ÅREBLADET  
 



 
Formandens hjørne 

 
Rosæsonen startede så fint med dejligt rovejr de første 14 dage. Og så kom blæsten. Vi har ind 

imellem været heldige, at vinden er kommet fra nord, så vi kan ro langs kysten i læ af land, men 

ellers har vi været noget generet af vind den sidste måned. 

Vi havde dog en fantastisk dejlig rotur på 34 km i lørdags til Korshavn, Fjællebroen og Nab med 

rigtig fint rovejr, lige så fin forplejning undervejs og dejligt selskab. Og også søndag fortæller flere 

medlemmer om dejlige roture i smukt solskin. 

 

Turene var slået op på rokort, så alle havde mulighed for at deltage. Dejligt, at rokort bruges 

aktivt nu, så alle har mulighed for at komme ud at ro med forskellige rokammerater. Aftalte ture er 

selvfølgelig stadigvæk en mulighed.  

Rokort bruges også aktivt i forhold til instruktion af vores nye medlemmer. Dejligt, at erfarne roere 

melder sig til at hjælpe med at ro, når nye skal instrueres. 

 

Velkommen til 5 nye medlemmer: Jette, Randi, Connie, Hanne og Susanne. Vi håber, at I 

bliver glade for at ro og for at være medlem af Faaborg roklub. Vi synes selv, vi har en god og 

velfungerende roklub med mulighed for forskellige friluftaktiviteter, ergometerroning og sociale 

arrangementer året rundt. 

 

Skoleroning: Læs inde i bladet.  

 

Uddannelse: Klubben vil gerne satse på uddannelse af medlemmerne. I dette halvår har Sabina  

været på rospinningsinstruktørkursus, Brian og Christian har været på instruktørkursus både modul 

A og B, Alice, Sabina, Bente og Annie har været på kursus i forhold til tilbud til skolebørn i 

roklubben, og Alice og Bente har været på Kick-off kursus i forhold til instruktion. 

Alle kurserne er arrangeret af DFfR, og vi er alle kommet ”hjem til roklubben” meget berigede og 

dygtigere. Se nærmere om DFfR´s kurser i deres kursuskatalog på ”www. roning.dk” og meld til 

Bente, hvis I får lyst til at blive opgraderet via kurser. Det kan anbefales! 

 

Bådhejs: Vi har fået lavet et bådhejs mere, så vi kan hejse yderligere 2 stk 2 åres både op. Det vil 

gøre det nemmere at få bådene ud på vandet og tilbage igen, og ligeledes bliver det nemmere at 

reparere bådene om vinteren. 

Ventilation i baderummene 
 er også færdiglavet og Brian har installeret timer, så ventilationen kører jævnligt og i passende 

tidsrum. 

 

Computerstyring af elforbrugende installationer: Stor tak til Brian, som har installeret 

ny computer og udtænkt og installeret computerstyring af vores elforbrugende installationer i 

roklubben. Vi skal herefter gerne kunne mærke en besparelse både i elforbrug og varmeforbrug. 

 

Outdoorsydfyn: Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 19.8. I forbindelse med alle de andre 

aktiviteter i Faaborg, holder roklubben  åbent hus kl. 10-16, hvor vi har brug for mange medlemmer 

til at repræsentere og fortælle om klubben og til at ro prøveture sammen med interesserede gæster. 

Alle medlemmer er velkomne hele tidsrummet eller bare en del af tidsrummet. 

 

Fest for nye og ”gamle” medlemmer d. 19.8.. Sæt kryds i kalenderen. 

Men inden da skal vi huske 



Fejring af Grethe d. 11.6. med brunch kl. 10 og efterfølgende rotur. Læs mere inde i 

bladet. Tilmelding på rokort eller på liste på opslagstavlen. 

 

Venlig hilsen 

Alice 

 

 
 

 

 

 
 

 

Roning for skolebørn: 
Vi har de sidste 3 onsdage haft besøg af ca. 10 elever fra Øhavsskolens 7. klasser og deres lærere. 

Det har været en fornøjelse for os alle, både elever og instruktørerne – Bente, Sabina, Annie, Henny 

og Alice. Eleverne har fået instruktion i at ro i romaskine, de har roet til musik, roet til fiskespillet, 

konkurreret med sig selv på tid, og lavet rostafet. De har fået motion, brugt muskler, de ikke plejer 

at bruge og ikke mindst haft det sjovt. Om vi på sigt får nye ungdomsroere ud af det vides ikke, 

men vi har i hvert fald fået 10 unge mennesker, der går rundt i Faaborg og fortæller, at roning er 

sjovt og giver gode muskler. Så måske kan vi få nye medlemmer, enten de unge eller måske deres 

forældre eller lærere? 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

FORÅRSMADDAG                                                                         

 

 

ONSDAG D. 17. MAJ 2017 KL 19.00 

 

Håber I er rigtig mange, der kunne tænke jer at deltage i vores  

 

FORÅRSMENU  

ONSDAG D. 17. maj 2017 

Kylling 

Rabarberdessert 

 

Der er tid til at komme en tur på vandet, og vejret 

tillader det.  

 

TILMELDING  på rokort, opslag i klubben eller til 

Annie på tlf 41281620 

 

Rohilsener fra Henny, Ebbe, Grethe, Harry og Annie  



 

 
Grethe har været medlem af Faaborg Roklub i 50 år, og det skal selvfølgelig fejres 

SØNDAG DEN 11. JUNI KL. 10 

Vi begynder med brunch og for dem, der har lyst, slutter vi af med en rotur 

Arrangementet er gratis for medlemmer – klubben inviterer. 

Tilmelding på rokortet eller opslagstavlen senest torsdag d. 8 juni 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Klubtøj med logo kan bestilles ved 
 

 
I Faaborg 

Du kan bestille træningstøj, sweatshirt eller T-shirt i klubbens farver, som 

er enten blå, hvid eller sort. 

T-shirt kan bestilles i bomuld eller i løbebluser 

Du aftaler selv hvilke størrelse af logo du ønsker på tøjet 

Lille logo 20 kr. 

Stort logo 25 kr.  

Hvis du ønsker at købe robukser bedes du kontakte Bente Aalund 
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RONETVÆRK FYN 

Der er følgende ture: 

 

3. juni  

 

Assens Roklub 100 

års jubilæumstur 

 

9 til 16 

 

35 km 

 

Roklubben 

giver frokost  

 

Tag 

drikkelse  

og vadesko 

med 

 

5. juni 

 

Svendborg roklub 

 

8 til 16 

 

40 km 

 

Tåsinge rundt 

Tag madpak-

ke drikkelse 

og vadesko 

 
Tilmelding på rokortet sidste frist er : 

Assens              mandag den 29. maj 

Svendborg       onsdag den 31. maj  

 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

SVØMMEPRØVER 2017 
I år er det gået rigtig godt med at få ajourført svømmeprøverne. 

Dags dato (10.5.2017)mangler der kun 6 friske svømmeprøver.  Derfor bliver der nu sendt en venlig 

henstilling pr. mail. 

Listen over svømmeprøver bliver hængende på opslagstavlen og ved computeren i bådhallen resten 

af sæsonen.   

Jeg vil endnu en gang opfordre til, at vi alle er opmærksomme på, at få fornyet svømmeprøver og 

svømmeerklæringer i god tid, inden de udløber. 

Husk det gælder din egen og dine ro-kammeraters sikkerhed. Og svømmeprøven giver en 

fornemmelse af, om man stadig er tryg ved at være i vandet, hvis uheldet skulle være ude. 

 

Med venlig hilsen og god ro-sæson. 

Bent 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Ø-HOP-TUR 

Så gik første langtur til Korshavn, vi fik kaffe og rundstykker videre til Fjellebroen 

hvor madpakken blev spist og vi sluttede af på Nab-Camping med kaffe og kage. 

Hele dagen roede vi i fladt vand. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

RAPPORT VEDR. DET NYE BÅDHEJS OG KLUBBENS 

ENERGIFORBRUG: 
Bådhejs: 
C. Fredriksen færdiggør og tester i dag vores nye bådhejs. 

Vi har i bestyrelsen besluttet, at der i ro-sæsonen kun må hejses 2-åres op i vores nye 

bådehejs. 

Dette er besluttet for at undgå, at gæster og medlemmer ikke kommer i tvivl om, hvor bådene må 

placeres. 

Afstanden mellem løftesøjlerne i det nye bådehejs er øget så meget, at det balancemæssigt er 

forsvarligt, at hejse en 4-åres op. Men denne mulighed vil vi kun bruge til at skabe bedre plads 

under vinterens bådklargøring.  

 

Styring af vores energiforbrug: 
Der er nu etableret fællesudsugning i damernes og herrernes bade-og omklædningsrum. 

Brian arbejder på at få etableret elektronisk styring af ventilation, varme, varmt vand og øl-skabet. 

Dette vil gøre det muligt for os at bestemme f.eks. hvad tid på døgnet, der skal produceres varmt 

vand, eller hvornår udsugningen i baderummene skal køre osv. 

Derudover vil vi på sigt få et meget bedre kendskab til klubbens energiforbrug, end vi har i dag. 

Udsugningen i baderummene kører automatisk. Så man skal ikke trykke på kontakter for at starte 

og slukke udsugningen. 

Udsugningen i motionsrummet styres stadig af brugeren ved 1 eller 2 tryk på kontakten.  

Vi håber selvfølgelig, at vi får en besparelse på vores energiforbrug. 

 

 

 

 

 

*********** 

 

 

RENGØRING ! 

 

Vi har tidligere pr. mail udsendt rengøringslisten.  

Vær søde at finde jeres heldige weekend ! 

Se listen herunder:  

 

 

 

 

 

 

 Rengøringsplan for sommeren 2017 
 

1. navn på listen er ansvarlig for at arrangere med resten af 

rengøringsholdet hvornår der skal gøres rent. 

Rengøringen skal foregå imellem torsdag aften og søndag aften i den 

pågældende uge. 

Er du forhindret i at gøre rent er du selv ansvarlig for at bytte med en 

anden på listen og give besked til 1.navn på listen. 

 



Uge navn, ronr. 

tlf, 

navn, ronr. 

tlf, 

navn, ronr. 

tlf, 

 

19 Susanne O. 

24   60640609 

Bente Ålund  

102      25547477 

Hanne Mogensen 

48     21182442 

 

20 Britt Rasmussen 

121     20234740 

Kirsten R. Andersen 

41      

Hanne Lundorff 

25    20134963 

 

21 Karen Bertelsen 

36       

Finn Madsen 

166      60707189 

Sabina  

93      22326768  

 

22 Sinnet Køster 

51    22968450 

Preben Mejer 

Nielsen 

  50         22968450 

Gry Hedin 

28     20610835 

 

23 Jørgen Albertsen 

59       29475456 

Jørgen Bang 

145      20585154 

Axel Gomard 

4        23201120 

 

24 Ingrid Hviid 

34      26743122 

Gert Flensberg 

142     41601142 

Anne- Kathrine 

Sørensen 

45      40351918 

 

25 Judith Warin 

22     53798010 

Richard Mee  

23       8010 

Pia Lindholm 

125    25450917 

 

26 Elsebeth Elsted 

155        72536053 

Hans- Henrik  

98      23200156 

Kay (Arne) Nielsen 

62      51245899  

 

27 Morten Nielsen  

39       22959109 

Pernille Dahl 

26      40958793 

Susanne Q.  

68      61285044 

 

28 Inge Kielmann 

154      

Inger Gade 

170  

Hans Vejlø  

14         51743032 

 

29 Gurli Dahl  

47      24601745 

Hanne Møller 

Hansen 

55       20150033 

Palle Johansen 

190     62681129 

 

30 Jørgen Rise 

57        62613717 

Niels Justesen  

15    62610166 

Hans Christiansen 

116    25376584 

 

31 Liselotte Jørgensen 

69     23722066 

Leona Valentin  

72      24403797  

Mo Jo Rebellion 

56      30603353 

 

32 Anne Bertelsen 

31      26336080   

Elsebeth Fritsdal 

151      29244052 

N.O Nielsen 

182     40868603 

 

33 Hanne Rasmussen  

64     60945405 

Vivian K. Kristensen   

 53    62618217 

Frank Dibbern 

82     61313718 

 

34 Marie Jakobsen 

113        22531718 

Vibeke Andersen 

19        25317706 

Anette From Nielsen 

73        62613847 

 

35 Henny Tikjøb 

114      25138288  

Ebbe Tikjøb 

118       25134288 

Jette Hovgaard 

74             61766841 

 

36 Anette Hybschmann 

54        40427178 

Karen Margrethe S. 

12           32205466 

Annie Henriksen 

11          41281620 

 

37 Ruth Hoppe 

42       50547258 

Brian Kirkegaard 

58      41401560 

Christian Rasmussen 

32     26481263 

 

38 Grethe Kjeldsen 

27    62611487 

Birthe Juul 

17   62681019 

Karin Mortensen 

6     21617429 

 

39 Lone Hansen 

2         62641219 

Kurt Hansen 

65        249989659 

Harry Kjeldsen 

21     40434892 

 

40 Vibeke Barnebjerg 

91       62617410 

Ulla Jacobsen 

63     62612751 

Åse Christoffersen 

147      62615149 

 

41     



42     

43 Lars Barnebjerg  

100     40584934 

Palle Jørgensen 

83  23602785 

Niels Fritsdal 

84     20330575 

 

 

Hvis der er spørgsmål så kontakt rengøringsudvalget 

Elsebeth Elsted 72536053 

Ingrid Hviid, 26743122 

Anne-Grethe Caben 41820680 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Maj 2017   

Søn 14.  Tur til fynsk roklub.   

24. - 28.  Fællestur til Slien med Assens Roklub   

Juni 2017   

Lør 10.  Tur til fynsk roklub.   

Søn. 11. 10 50 års medlemsjubilæum   

Fre. 23.    Sankt Hans Aften i Roklubben   

Juli 2017   

Søn. 9.                                       Tur til fynsk roklub.   

August 2017   

Søn 13.  Tur til fynsk roklub.   

18.-20.  Faaborg Outdoor Event og velkomstfest for nye roere   

September 2017   

1.-3.   Faaborg Roklubs efterårstur (foreløbig)   

Søn 10.  Tur til fynsk roklub.   

Oktober 2017   

6.-8.  Løvfaldstur på Gudenåen (foreløbig)    

Søn 8.  Tur til fynsk roklub.   

Lør. 29.   Standerstrygning    

November 2017   

Fre. 24.   JULE-maddag    

December 2017   

Søn. 31.   Nytårsaften    

Januar 2018   

     

Februar 2018   

Fre. 2.  Pigeaften (Dorte, Bodil, Kisser, Tove, Britt)    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Medlemsregister: 
Gert Flensberg 41 60 11 42, gertminor@gmail.com 

 

 

 
 

Roklubbens bestyrelse 2015 

 

Alice Laursen, formand, tlf. 22 57 42 50 alicelaursen@ofir.dk 

Christian Rasmussen, materialeforvalter  28481263  chrissiras@gmail.com 
Bente Aalund, næstformand og instruktionschef, kasserer tlf. 25 54 74 77  

aalundbente@gmail.com 

Morten Dahl Nielsen, sekretær og kajak, tlf. 22 95 91 09  mnibib@gmail.com 

Bent Gregersen, rochef  tlf. 23 41 65 92 begregs@gmail.com 
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