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Formandens hjørne 

 
Outdoor Sydfyn d. 19. august  

Roklubben har åbent hus kl. 10-16 og fest for nye medlemmer og alle os andre kl. 18. 

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 mange af jer, og heldigvis har en del meldt sig.  Der er dog stadigvæk 

plads til at flere deltager. Det plejer at være rigtig hyggeligt. 

Nogle skal være i klubben og fortælle interesserede om klubben. Vi har fået trykt nye fine pjecer. 

Og der er kaffe og kage til gæster og medlemmer. 

Nogle skal være instruktører i bådene ved prøveture, fortrinsvis i 4 åres inriggere. Der skal være 1 

instruktør, 2 medlemmer og 2 gæster i hver båd, og der roes ca. 30 min. 

Det kan også være, at nogle gæster, der gerne vil prøve ergometerroning – det er også muligt. 

Så krydser vi bare fingre for fint rovejr! Og vi har da en del fint rovejr til gode, så mon ikke det kan 

komme netop d. 19.8.? 

På OutdoorSydfyns hjemmeside kan I læse om alle de andre tilbud og aktiviteter, der er i byen d. 

19.8. 

Og vi holder fest for nye medlemmer og alle os andre om aftenen d. 19.8. fra kl. 18. Der er plads til 

flere medlemmer med partner, så meld jer til festen og glæd jer. 

Sommerferietur rundt om Ærø. 

Klubbens sommerferietur gik i år til Ærø, hvor målet var at ro rundt om Ærø. Det lykkedes, og det 

var en rigtig hyggelig tur. Læs mere inde i bladet. 

I det hele taget er roture med overnatning sammen med andre fra klubben både lærerige og 

hyggelige. Sommerferieturen er slut for i år, men der er stadigvæk mulighed for 2 overnatningsture, 

nemlig til Helnæs d. 25.-27. august og til Silkeborg og Gudenåen d. 15.-17. september. Disse ture 

kan varmt anbefales, og der er stadigvæk ledige pladser. Læs mere inde i bladet og meld jer til på 

Rokort. 

Åben skole projekt. 
Faaborg roklub deltager i dette skoleår sammen med 17 andre klubber i Faaborg i et stort projekt, 

hvor skoleelever får lov at prøve aktiviteter i de forskellige klubber.  

Det er et stort koordineringsarbejde at planlægge dette. Vi har sagt ja til at deltage i lidt mindre 

omfang, og får derfor besøg af 10 elever fra 7.-9. klasse, som kommmer 5-6 gange fra uge 43-47 og 

10 andre elever fra uge 48-51+uge 9-10. Eleverne kommer torsdage kl. 11.55-13.25, og de skal lære 

at ro ergometerroning mm. De samme elever deltager i aktiviteter i svømmehallen, og det er 

meningen, at de skal aflægge svømmeprøve. 

Hvem ved? Måske kan Faaborg roklub på sigt blive klar til at have børn/unge i klubben igen? 

Foreløbig har Bente, Anni, Henny og undertegnede sagt ja til at instruere de unge til forskellige 

aktiviteter i ergometerrummet. Men vi vil meget gerne have flere med, hvis nogle af jer er 

interesserede. Kontakt Alice og hør nærmere.  

Åben roning + lille ændring i ro reglementet. 
Der er fortsat åben roning for alle frigivne medlemmer mandag og torsdag kl. 18 og mandag, 

onsdag og fredag kl. 9.  Mandag d. 7.8. var der 22 medlemmer til åben roning i fantastisk vejr. 

Der kommer lidt nyt i klubbens ro reglement, idet bestyrelsen har besluttet, at der tilføjes at: 

”Ikke frigivne roere må kun ro med frigivne roere, hvis der er en instruktør med i båden”. Alle, der 

er frigivet kan selvfølgelig deltage i åben roning. 

 

Venlig hilsen 

Alice 

 



 

Appetitvækkere fra/på ferietur  
 

 

 

 

 

 

 
Udsigt fra Marstal Roklub 

 

 

 

 
Fra Ærøs sydkyst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sommerferietur 2017 
 

Vi, 8 roere fra Faaborg har været på sommerferietur til Ærø, som vi ville ro rundt om. Turen var 

målt op til at være 75 km, hvis man ror helt tæt på kysten og ind i alle vige og bugter. 

 

Vi tog med Færgen Skjoldnæs fra Faaborg til Søby mandag. Vi havde Brians bil med til bagage. 

I Søby tog vi bussen, den er gratis på Ærø, til Marstal Roklub. 

 

Tirsdag stod vi tidligt op, kl.6. 

Vejret var helt fantastisk, sol og ingen vind. Vi roede derfor syd om Ærø mod Søby. 

En helt fantastisk tur, selvom vi havde en styrmand (Bent)  som mente at mandskabet skal piskes 

med styrmandsnoren. 

Der er pænt stenet hele vejen, så det var godt vi havde anker med, så bådene kunne ligge på vandet 

mens vi vadede ind for at spise en, som sædvanlig god rofrokost. 

 

Herefter fortsatte vi mod Søby i stort set blankt vand. Der er 40 km, som var let roede. Meningen 

var at overnatningen skulle foregå i telt men Leif ( Marstal Roklub) sagde vi gerne måtte lade 

bådene ligge på stranden, blot vi tog bundpropperne med. 

 

Det lod vi os ikke sige to gange, bådene på stranden, 

os i bus til Marstal og sove i Roklubben. Vi spiste 

på Vandrehjemmet, som nu hedder Femmasteren. 

Masser af god mad til sultne roere. Så meget at vi 

ikke kunne spise Ærøpandekager!! 

 

Onsdag, med bus til Søby, bådene lå som vi 

havde efterladt dem, dejligt. Vi roede nu på 

nordsiden retur til Marstal, der var lidt vind 

men vi havde overvejende læ. 

 

Der er lækker hvid sandstrand ved de små badehuse ved Ærøskøbing, her spiste vi frokost og 

badede. Herefter rundt om Urehoved ( på Ærøsk urho) det var lidt hårdt, så vi fik noget motion. 

Hjem til Marstal, i alt 28 km, så vi har nok ikke været inde i alle kroge. 

 

Torsdag var vejret, som det plejer at være denne sommer (blæst og regn) Vi var jo kommet rundt,  

så vi gik Ærøskøbing tyndt, inden vi tog færgen hjem fra Søby. 

 

Jeg kan bare sige tak for en dejlig tur til Annie, Karen Margrethe, Dorte, Alice, Kristian, Brian og 

Bent. 

 

Bodil 

 

 



 

 

Bruttoholdet på ferielangtur i Det Sydfynske Øhav 

 
 

  
 

 

 

Siden år 2000 har 2 både været på en langtur i uge 30. Vi har haft enkelte udskiftninger og været 7 

eller 6 deltagere. Vi fandt ud af, at det var upraktisk og dyrt at have en syvende roer til på skift at 

være chauffør. Især når vi valgte farvandet omkring Øhavet var det for dyrt eller umuligt at få en bil 

over med de i forvejen fyldte færger. Holdet har eksisteret siden forrige årtusinde, og i 2000 fik 

undertegnede chancen for at være med på en tur rundt om Ærø i egne både fra Faaborg Roklub. 

Planlægningen af de fleste af vores ferielangture har haft som forudsætning, at vi kunne leje DFfRs 

udstationerede både. Det er en fantastisk service, som kun kan lade sig gøre, fordi der i klubberne er 

ildsjæle, som vil tage sig af tilsyn, vedligeholdelse og ikke mindst den fysiske tilstedeværelse ved 

bådenes ud- og aflevering i alle sommerweekends. 

 

Bruttoholdet består af Kay, Gert, Ingrid, Elsebeth, Hans Henrik og Jørgen A. Vi ændrer bådeholdene 

for hver enkelt etape, så vi på en firedages tur kommer til at ro i begge både og med alle på holdet. 

Vi sørger for at der er kogt kaffevand, rugbrødsmad og drikkevarer i begge både, så der ikke 

risikeres hungersnød, hvis et af mandskaberne skulle vælge at gå i land spontant uden forudgående 

aftale om dagens præcise etapepauser. 

 

I dette års uge 30 lånte vi ”Øhavet” og ”Hirsholm” i Svendborg Roklub. Hvorfor så ikke blot 

benytte vores egne både? Fordi vi kun har 4 effektive rodage til rådighed og ikke ville risikere at 

måtte give afkald på at nå Rudkøbing og den østlige del af Øhavet med de flade øer og det lave 

vandområde. Opmærksomme læsere vil måske undre sig over, at vi zoomer ind på Rudkøbing netop 

i de dage Langelandsfestivalen med 30000 deltagere næsten oversvømmer byen. Men roklubben 

ligger fantastisk praktisk og smukt ved broen i byens nordlige ende, mens gedemarkedet ligger syd 

for byen, og Skudehavnen er mest præget af ferielejlighederne og sejlerfolket. 

 

Sommeren 2017 har hidtil været en af de vejrmæssigt mest ustabile i kvindes og mands minde. 



Derfor kom vi til at overnatte alle 3 nætter i Rudkøbing Roklub. De 2 ægtepar forsøgte sig med 

teltovernatning men kom på bedre tanker efter en regnfuld nat og støjende unge nær husets 

græsareal. Klubhuset er rummeligt, rent og praktisk indrettet og præget af en lille stabil 

medlemskreds, som passer huset, som var det deres egne stuer og køkken. Kombineret med stor 

gæstfrihed var det skønt at have denne klub som base for roture til Strynø og Vårø Knude på 

Tåsinge. Mere og længere nåede vi ikke, fordi vi mistede en hel tirsdag på grund af regn og blæst. 

Ellers er der mange smukke muligheder i en vifte fra Rudkøbing, hvor kun blæst fra vestlige 

retninger umuliggør roning. Men Øhavsstien under Langelandsbroen og videre nord for Rudkøbing 

var en fin mulighed på en indeblæsningsdag. Indkøb af proviant kunne foretages om morgenen, 

inden festivalfolket havde fået øjne og ben at gå på. 

 

På ferieturens sidste dag valgte vi at purre hinanden, før en vis mand fik sko på, for at vi kunne ro 

tilbage til Svendborg inden et varslet bygevejr med kraftige vindstød. En smuk morgen med havblik 

og en Langelandsbro, hvis piller spejlede sig præcist i havet var det sidste indtryk af byen og 

klubben, og turen forbi Vemmenæs, Stenodden, Lunkebugten, Valdemar Slot og gennem 

Svendborgsund ved Troense og Thurø hører til de mest eftertragtede blandt vores mange smukke 

rofarvande. Vi nåede at gøre begge udstationerede inriggere, værktøjskasser, ankre og redningsveste 

klar til aflevering samt at spise brunch med Svendborg Roklubs fantastiske udsigt over Sundet, 

inden dagens varslede regnvejr satte ind.  

 

Idrætsudøvere i andre sportsgrene og med mange år på bagen ville nok betakke sig for en ferietur 

under så primitive og undertiden udfordrende vejrmæssige forhold med fysiske anstrengelser (fx 

rød hud, øm bagdel, spartanske måltider siddende blandt mågelort og kokasser). Men for os 

langtursroere er det netop de oplevelser, som får os til at forsætte og prise os lykkelige for ikke at 

skulle nøjes med at være indendørs sportsfolk.  

 

 

 

  
 

Frokost med de lokale roere 

 

 

Jørgen Steen Albertsen (medlem nr. 59 og vikarierende referent)  

 

 

 



 

 

Velkomstfest til nye roere lørdag den 19. august 2017 

kl. 18:00. 
Tilmelding på opslag i roklubben eller på rokort. Pris ca. 150,- for bl. a. festmiddag 

ved ekstern kok. Tilmelding senest mandag den 14. august kl. 12:00. 

 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Weekendtur i Helnæsbugten. 

 

Som bekendt er der planlagt en tur i helnæsbugten den  26. og 27. august. 

Der er foreløbig 11 tilmeldte, tilmeldingsfristen på rokortet den 20. august 

Vi overnatter på Helnæs Camping mellem lørdag og søndag. 

Da vejret er lidt utilregneligt denne sommer, synes vi at det kunne være dejligt hvis 

bådene kunne roes om i bugten og ligge på stranden ved os (Jan og Bodil) i løbet af 

ugen fra tirsdag (  alternativt mandag aften) 

Turen herom er 25 km og kan roes af hvem der har lyst, ikke kun dem der har meldt 

sig til weekend turen. Det er faktisk en dejlig tur herom. 

Transporten tilbage til Faaborg finder vi ud af når vi hører hvem der vil ro. 

 

På turudvalgets vegne Bodil Madsen 
 

     

 

 

 

 

 



Skønne billeder fra morgen-

roning 

 

Tak Brit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Løvfaldstur på Gudenåen den 15. – 17. september 2017 
 

 

 

 

 

Så er det ved at være tid til en god gammel traver – den årlige løvfaldstur på Gudenåen, selv om der 

nok ikke er megen løvfald på dette tidspunkt, men forhåbentligt lidt varmere end sidste år. 

 

Vi tager udgangspunkt i Silkeborg Roklub som sædvanlig, hvor vi overnatter begge dage. Vi mødes 

i Silkeborg Roklub fredag aften sammen med roerne fra Assens omkring kl. 20.00 til ost og rødvin 

eller lignende og almindelig hygge. 

 

I løbet af weekenden ror vi rundt på søerne og Gudenåen. Om lørdagen ror vi en tur på 25 – 30 km 

og om søndagen lidt mindre. Turene tilpasses efter vejret og i et tempo, hvor alle kan være med.  

Som sædvanlig holder vi pauser med passende mellemrum.  

 

Pris er 700 kr. som dækker 

overnatning, leje af både, mad, 

vin, øl, sodavand m.m. Kørsel 

afregnes særskilt til dem som 

lægger bil til, som vi plejer.  

 

Tilmelding til Finn på rokortet 

eller på mail 

finnmadsen.ny@gmail.com eller 

opslagstavlen 

 

Ved tilmelding bedes du oplyse, 

om du kan køre og evt. hvor mange du kan have med i bilen. 

 

Tilmelding og indbetaling senest den 10. september på reg.nr. 5056 konto 1287421. Husk at anføre 

navn og nummer ved betalingen.  Er der spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig på telefon 

60 70 71 89 eller på mail. 

 

 

 

 

 

Hilsen 

Tur- og Motionsudvalgt 

Finn 

 

 

 

 

 

 

NB – bemærk ny dato - igen 
 

mailto:finnmadsen.ny@gmail.com
http://reg.nr/


 

Billeder fra Drejø-

tur en skøn 

sommerdag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aktivitetskalender Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

August 2017   

12. 9.00 Kæntringsøvelse   

19.  Faaborg Outdoor Event og velkomstfest for nye roere   

September 2017   

1.-3.   Faaborg Roklubs efterårstur (foreløbig)   

9.  9.00 Kæntringsøvelse   

Søn 10.  Tur til fynsk roklub.   

14. 18.30 Madaften   

15. - 17.  Løvfaldstur på Gudenåen   

Oktober 2017   

Søn 8.  Tur til fynsk roklub.   

Lør. 28.   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 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 

   

mailto:alicelaursen@ofir.dk
mailto:aalundbente@gmail.com
mailto:mnibib@gmail.com
mailto:begregs@gmail.com
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