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36. årgang 

ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne  

• Fællesture til Ærø, Helnæs og Gudenåen 

• Aktivitetskalender   

 

 



 
 

 

Formandens hjørne. 

 

Velkommen til vores 7 nye roere. 

 

Vi har været så heldige, at få 7 nye roere her i 

foråret.  

 

Hjertelig velkommen til alle jer: 

 

Læs mere inde i bladet. 

 

Instruktion af de 7 nye medlemmer. 
Tak til alle jer erfarne roere, der deltager, når vi 

instruerer nye medlemmer. Det er dejligt og 

nødvendigt med jeres hjælp. Vi slår fortsat op på Rokort, når vi har brug for erfarne roere 

til hjælp i bådene. 

 

Aktivitetskalenderen i Årebladet og Rokort. 
Hold øje med aktivitetskalenderen. Der er ændrede datoer på flere af overnatningsturene. 

Og hold øje med Rokort. Der er mange udbudte roture af kortere eller længere varighed, 

som er åbne for alle. Det er herved muligt at ro med andre medlemmer end dem, du lige 

plejer at ro med, og det kan absolut anbefales. Alle medlemmer kan slå ture op på rokort og 

herved invitere på rotur. 

 

Outdoor Sydfyn d. 19. august  

Roklubben  har åbent hus og fest for nye medlemmer og alle os andre. 

Ved arrangementet i forbindelse med Outdoor Sydfyn lørdag d. 19. august har Faaborg 

roklub åbent hus kl. 10-16, hvor vi fortæller om roklubben og viser den frem og tilbyder 

prøveture i vores robåde. Her er der brug for rigtig mange af jer.  

Se nærmere inde i bladet. 

 

Og vi holder fest for nye medlemmer og alle os andre om aftenen d. 19.8. Sæt kryds i 

kalenderen og glæd jer! 

 

God sommer med gode roture ønskes I alle. 

 

Venlig hilsen 

Alice 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



NYE ROER 

 

Vi er i fuld gang med instruktion af vores nye roer. Jeg er meget imponeret over at de nye 

har holdt ved, for det danske vejr har absolut ikke været med os men så kan eftersommeren 

kun blive god.  

 

Nogle er frigivet og andre er godt i gang.  

 

Jeg ved. at alle vil tage godt i mod vores nye medlemmer, når de kommer til åben roning 

eller kommer med på en morgentur. 

- tak til alle jer der har lyst til at blive medlem  

- tak til jer der hjælper med instruktion 

- tak til instruktørerne 

 

Jette Hovgaard  

Randi Potter 

Elsebeth Larsen og  

Connie Rasmussen  

er nu frigivet.  

 

Eva Johansen 

Trine Justesen og  

Heidi Kirkegaard 

er fortsat under instruktion. 

 

På instruktørernes vegne: 

Bente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skriv dig på listen på 
opslagstavlen i Roklubben 
 

 
Åbent hus i forbindelse med Outdoor Sydfyn 

lørdag 19.8.2017 kl. 10.00-16.00 
 
Skriv venligst på, hvornår du kan hjælpe 
 

 I Roklubben 
På land  

Instruktør  
på vandet 

Erfaren roer  
på vandet 

 2 pers. pr interval 2 instruktører pr. interval 
2 gæster i 1 time alt incl. pr 
tur 
4 åres inrigger 

4 roere pr. interval 

Kl. 10-12 Alice Bente 
Christian 
 
 

Bent 

Kl. 12-14  Bente 
Christian 
 
 

 

Kl. 14-16  Bente 
Christian 

 

 
Klar til afgang fra Korshavn – på en af de sjældne stille aftener i juni.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KÆNTRINGSØVELSER. 
 

Lørdag d. 12. august og lørdag d. 9. september kl. 9.00 (begge dage) afholder vi 

kæntringsøvelser. 

 

 

Øvelsen kan i korte træk foregå som følger: 

 Båden kæntres ved fælles hjælp 

 Styrmanden kontrollerer om mandskabet er OK 

 Redningsveste tages på 

 Årer og andre løsdele sikres 

 Herefter vendes båden på ret køl 

 Båden øses 

 Mandskabet kravler op i båden igen. 

 Båden skal herefter tømmes for så meget vand, at vi kan ro den ind til land igen. 

 

Der er tale om en kontrolleret kæntring, dvs. at alle i båden vil være klar over, hvornår 

båden kæntrer. 

Det er ikke obligatorisk at deltage, men det er en rigtig god ide´ at prøve en kæntring.  

 

Hvis du enten GOOGLER ”Kæntringsøvelser, Dansk Forening for Rosport” eller går på 

YOU TUBE ”Kæntringsøvelser i Inrigger” kan du se adskillige videoer om 

kæntringsøvelser. 

 

 

 

EFTERÅRSTUR TIL HELNÆSBUGTEN: 
 

Igen i år går roklubbens fællestur til Helnæsbugten, såfremt vejr og vind er med os. 

 

Turen starter lørdag den 26. aug. og slutter søndag d. 27. aug. 

 

For de ”absolut friske roere” vil det være muligt, at starte fredag eftermiddag d. 25. aug. 

2017, hvor vi ror både fra Faaborg til Helnæs. 
 

Turen er for alle frigivne roere. 

 

Vi planlægger at overnatte på en bugtens 3 campingpladser. 

Endeligt program og pris for turen følger.  

 

Tilmelding på rokortet senest d. 20. aug. Husk at angive, om du kan ro begge dage, eller 

om du kun kan deltage en af dagene.  

 

Hilsen 

Turudvalget 

 

 

 

 

 



Billeder fra Sankt Hans Aften i Roklubben.  

 

Der blev grillet, spist, snakket, hygget, grint, fortalt historier, brændt bål m/heks og 

sunget (mange) sange.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2016 

 

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

Bente Aalund, næstformand og instruktionschef, tlf. 25 54 74 77  aalundbente@gmail.com 

Lone Hansen, kasserer, tlf. 28014035058 loh.lonehansen@gmail.com  

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

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

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  
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Aktivitetskalender Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Juli 2017   

Man. 31.8- 
Fre. 4.8. 

 Faaborg Roklubs sommerferietur Ærø   

August 2017   

Lør. 12.  9.00 Kæntringsøvelser    

Lør. 19.  10.00-16.00 Åbent Hus i Roklubben i forbindelse med Outdoor Sydfyn     

Lør. 19.  18.00 Fest for klubbens medlemmer     

Lør. 26.  - 
Søn. 27 

8.00 Fællestur i Helnæsbugten    

September 2017   

Lør. 9.  9.00 Kæntringsøvelser    

Tors. 14.  18.30 Madaften (Lars Barnebjerg m.fl.)    

Fre. 22.  
Søn. 24. 

 Efterårstur på Gudenåen    

Oktober 2017   

Lør. 28.    Standerstrygning/maddag    

November 2017   

Fre. 24.   JULE-maddag    

December 2017   

Søn. 31.  17.45 Nytårsaften    

Januar 2018   

Fre. 26.   Herreaften    

Februar 2018   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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