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Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne  

• Nye medlemmer 

• Ny roers fremragende referat fra Helnæsturen 

sendes sammen med Årebladet i særskilt fil 

• Aktivitetskalender   

 

 



 
 

 

Formandens hjørne 

 

Rokort - opfordring. 

 

Rokort bliver flittigt brugt, men ofte er det de samme 

medlemmer, der slår ture op.  

Hermed en opfordring til, at flere slår ture op, når I har lyst 

til at ro. Jeg har hørt medlemmer sige, at de ikke slår ture 

op, for ”sæt nu, der ikke er nogen, der vil med ud at ro”. 

Selv tænker jeg, at rokort er en unik mulighed for at komme 

til at ro sammen med andre fra roklubben, end de få, man plejer at ro med. Og en unik mulighed for 

at komme ud at ro flere gange, når vejret er til det. 

Jeg har meget gode erfaringer med at slå ture op. F.eks. slog jeg en tur op: ”Lyø rundt” med kort 

varsel, og vi var 9 medlemmer, der havde en fantastisk tur Lyø rundt i søndags, med flot rovejr, 

stille vand, højt humør og marsvin langs kysten på østsiden af Lyø. Bedre kan det ikke blive! 

Så prøv det! ”Vo intet vover, intet vinder” 

 

Outdoor Sydfyn d. 19.8. i blæsevejr. 

 

Mange tak til alle jer, der trods dårligt vejr kom og var med til åbent hus i roklubben. 

Desværre var vejret næsten så ringe, som det kunne blive med megen blæst og høje bølger, så vi 

kunne ikke tage gæster med på vandet som planlagt. 

Alligevel kom flere gæster forbi og så roklubben og blev introduceret til den, og vi har 

efterfølgende haft flere nye til introduktion. Så dagen var ikke spildt.  

Der blev i stedet god tid til at snakke sammen, drikke kaffe, spise kage og frokost og varme op til en 

rigtig god fest om aftenen. Se beskrivelse inde i bladet. 

 

Åben skole projekt – en sjov opgave. 

 

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

hvor elever fra Øhavsskolen får mulighed for at prøve aktiviteter i de forskellige klubber på deres 

”Åben skole dage”. 

Det er meget svært at koordinere dette, og vi fik da også noget af en overraskelse, da vi lige 

pludselig med 2 dages varsel skulle modtage skoleelever. Der var flyttet rundt på klubberne for at få 

”kabalen” til at gå op. 

Vi har derfor besøg 4 torsdage, d. 31.8., d. 7.9., d.21.9.,  og d. 12.10. kl. 11.55. til 13.25 af nogle af 

de ældste skoleelever fra Øhavsskolen. Ergometerrummet er derfor optaget i dette tidsrum.  

Vi er ikke klar til at have eleverne med på vandet, men tilbyder dem i stedet forskellige aktiviteter i 

ergometerrummet ,såsom instruktion i ergometerroning, rospinning, rostafet, fiskespil, lidt teori 

mm. Heldigvis er Bente, Bodil, Anni og Henny friske til at hjælpe med opgaven, som for øvrigt er 

rigtig sjov. Eleverne er meget engagerede og positive og bruger mange kræfter i ergometrene. Ikke 

mange roere kan trække så meget, som eleverne kan (dog kun i kortere tid). 

Målet er at introducere eleverne til en roklub og til roning i ergometer. De får styrket muskler, 

kondition, koordinering og samarbejde. Og forhåbentlig får de en god oplevelse, som de husker og 

fortæller om. 

 

Venlig hilsen 

Alice  

 

 

 



Nye medlemmer i 2017 
 
Det har været et forrygende år for roklubben, vi har fået ikke mindre end 11 nye 
medlemmer og vi har stadig gang i instruktionen, så nu krydser vi finger for at vi får godt 
vejr i efteråret og tak til alle jer der har hjulpet til som roer og instruktører.  
 
Denne gang byder vi velkommen til: 
 
Elsebeth Larsen 
Gitte Møller Andersen 
Morten Bro 
 
På instruktørernes vegne 
Bente   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nye roere på vandet 

 

 

 



 

Og nye roere til fest … 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Ergometer rummet – tidspunkter: 

 

Hver uge er der hold der roer på samme tidspunkt og jeg vil bede jer om at melde mig 

hvornår I vil bruge ergometerrummet, så jeg kan få oprettet alle tidspunkterne på 

Holdsport 

Dem Alice eller jeg allerede har snakket med vil blive oprettet. 

Kontakt mig på tlf. 25 54 74 77 eller aalundbente@gmail.com 

Brug af Holdsport – www.holdsport.dk 

Det er rigtigt træls at komme ned i klubben og se at maskinerne er optaget, så det vil 

være rigtigt dejligt at du tilmelder dig på Holdsport. For er der ingen tilmeldte går vi 

ud fra at maskinerne er ledige.  Holdsport kan også bruges til at se, hvornår 

maskinerne er ledige. 

Har du ikke fået en kode, mistet den eller driller det med at komme på, skal du 

endelig kontakte mig på  

aalundbente@gmail.com eller på tlf. 25 54 74 77 

Bente 
____________________________________________________________ 

 

Vi glæder os til maddagen på torsdag – det kan da 

ikke gå galt !!! 

 

 



Kæntringsøvelse  
Lørdag d. 9. september 2017 – referent: Heidi 

 

De deltagende (på vandet Ruth, Christian og Brian – på land som hjælpere Conny og Heidi) startede 

med at se en film om, hvordan en kæntringsøvelse foregår.  Derefter blev alt løst fra båden fjernet, 

og der blev drøftet lidt taktik og tricks til, hvordan man kunne komme op i båden. Politiet blev 

kontaktet – nu var alt klar til øvelsen. 

 

De tre modige på vandet roede lidt ud. Årene blev lagt midt i båden (og de blev der under øvelsen), 

og de begyndte at tippe/rokke med båden. Man skulle tro de havde prøvet det før – en-to-tre båden 

var tippet rundt og efter udråbene at dømme, var vandet ikke specielt varmt.  

 

Christian og Brian tog hver sin ende af båden, Ruth i midten – og vupti, båden lå igen rigtigt i 

vandet. Ruth var som første roer meget hurtigt oppe i båden og begyndte at øse. Herefter Christian 

og til sidst styrmand Brian. Alt forløb ”stille og roligt”, med overblik og uden panik.  

 

Det var nogle meget kolde roere, der kom tilbage til broen – stadig med en del vand i båden. Der 

blev hentet lidt større øsekar (en spand ) , båden blev tømt og kom på land. De kolde roere blev 

sendt i et varmt bad, og båden blev vasket, tørret og klargjort igen. 

 

En god øvelse flot klaret af de 3 seje roere!  

 
 

 



Standerstrygning 

 
Sæt x i kalenderen lørdag den 28. oktober 2017, hvor vi 

stryger standeren og sæsonen afsluttes på sædvanlig vis, 

forhåbentlig med en rotur inden standeren tages ned og 

med efterfølgende spisning.  

 

Madhold: Karen, Finn, Bodil og Jan – og gerne et par 

stykker mere.  

 

  

Aktivitetskalender Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

September 2017   

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

Fre. 15 –  
søn 17.  

 Efterårstur på Gudenåen    

Oktober 2017   

Lør. 28.   Standerstrygning   

Lør. 28.   18.00 Spisning    

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)    

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2017 

 

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

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

Christian Rasmussen, tlf. 28 48 12 63 chrissiras@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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Gudenå-tur 
 

På fredag den 15. september 2017 drager 15 roere (8 fra Faaborg og 7 fra Assens)  til 

Silkeborg for at ro på Silkeborg-søerne og Gudenåen. 

 

Referat fra turen i næste blad 

 

 

Redaktionen holder kaffepause i Brunshuse …………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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Flere billeder fra turen i Helnæs-bugten  

 

Landgang ved Løgismose Camping/frokost Horne Sommerland  

 


