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Formandens hjørne 

 

Standerstrygning: 
 

Traditionen tro er der standerstrygning den sidste lørdag i 

oktober, dagen før, vi får foræret en time og skifter til vintertid. 

 

Kl. 15.30 ror vi, hvis vejret ellers tillader det, pålidelighedsroning. Her gælder det om at ro 2 korte    

                runder på nøjagtig samme tid. Alle kan være med. Mød bare op, så bliver du sat på hold. 

Kl. 17.15 stryger vi standeren og vintersæsonen starter og vinter roreglementet træder i kraft. 

Kl. 18.00 er der så middag på sammenskudsbasis og hygge. Madholdet har meldt sig og mon ikke  

                også, der er nogen, der melder sig til opvask? 

 

Bådklargøring: 

Med vintersæsonen starter også bådklargøring. Vi skal have vasket alle både og have repareret og 

lakeret både, så de er klar til sommersæsonen. Vi forventer, at alle medlemmer bidrager ved 

bådklargøring i løbet af vinteren. Læs mere om dette inde i bladet. 
 

Ergometerroning: 
Også ergometerroning starter med vintersæsonen. Ergometerroning er en fantastisk mulighed for at 

forblive i god form vinteren igennem. 

Det er muligt at ro på hold til musik enten som rospinning eller som ”lyt og ro”. Det kan absolut 

anbefales, og er rigtig godt for os, der ønsker at blive ”holdt til” og ønsker det sociale element ved 

ergometerroning. 

Og det er muligt at ro uden musik på hold eller alene. Det er også muligt at blive instrueret i korrekt 

ergometerroning af instruktørerne: Karen, Bente eller Alice. Kontakt én af os. 

For ikke at komme forgæves til optagede romaskiner bliver ergometerroning styret via ”holdsport”. 

Læs mere om ergometerroning og ”Holdsport” inde i bladet. 

 

Langtursstyrmænd: 
Klubben går ind for uddannelse af vores medlemmer. Heldigvis er der også i år medlemmer, der har 

ofret deres fritid på at blive bedre uddannet til at ro. 

Vi skal sige stort til lykke til Susanne Quistgaard, Ruth Hoppe og Christian Rasmussen, der alle har 

gennemført et intensivt langtursstyrmandskursus, som de har bestået. 

Hvis andre har lyst til at tage langtursstyrmandskurser eller andre relevante DFfR´s kurser, kan I 

bare sige det til Bente eller Alice, så sørger klubben for betalingen af kursusafgiften. 

 

Km statistik på rokort: 
Midt i september kunne vi følge med på rokort og se, at Brian nærmede sig de magiske 1000 km. 

Der blev arrangeret en lang rotur d. 23.09., hvor Brian så skulle nå de 1000 km. Han kunne 

imidlertid ikke vente, så fredag aften d. 22.9., fik han lokket gode venner fra roklubben med på en 

rotur, og han nåede her de magiske 1000 km. Det forhindrede os nu ikke i at gennemføre en 

fantastisk dejlig og lang tur lørdag d. 23.9. Læs mere om turen inde i bladet. 

 

Venlig hilsen 

Alice 

 

 

 

 

 



 

Standersænkning  

 
PÅLIDELIGHEDSRONING 28.10.2017 kl. 15.30 

 

Pålidelighedsroning er ikke en olympisk disciplin, men 

der er alligevel mulighed for at vinde en præmie. 

 

Så tilmeld dig allerede nu. 

 

Pålidelighedsroning foregår på følgende måde: 

Vi mødes 15 minutter før start kl. 15.30 og klargør 

både. 

Vi har en dommer og en tidtager på land. 

Banen går fra roklubbens bro rundt om den gule bøje 

ved Klinten og tilbage igen. 

Vi ror banen 2 gange. 

Tidtageren noterer start- og sluttidspunkt for hver 

enkelt båd. 

Det bådhold med den mindste tidsdifference mellem 1. 

omgang og 2. omgang vinder konkurrencen. 

Deltagerne må selvfølgelig ikke anvende stopure, GPS, mobiltelefoner og andre 

elektroniske hjælpemidler. Gammeldags timeglas må heller ikke medbringes. 

(Dommeren bliver så sur/skuffet)  
Deltagerne må gerne afsynge sange, opføre revyer eller gøre andre mærkelige ting 

medens distancen roes. Selvfølgelig under behørig hensyntagen til Ro-reglementet. 

 

Standerstrygning kl. 17.15 

 

Spisning kl. 18.00.  
Madholdet er Lone, Karen, Finn, Brian, Bodil og Jan.  

Tilmelding på Rokortet eller på opslagstavlen i Roklubben  

 

 

Madholdet i september – Elsebeth, Palle, Grethe, Vibeke og Lars  

 



Mandag den 9. oktober 2017 

Dagene bliver kortere …… 

 

12 ”mandagsroere” tog afsted kl. 

17.30 på årets sidste aftentur 

rundt om Bjørnø. 

 

En flot aften, hvor mørket faldt 

på inden de sidste både kom i 

land.  
 
Morgenroere  - Vibeke, Susanne, Marie og 

Elsebeth. Fotograf og styrmand Britt.  

 

Heidi og Gitte. Fotograf og styrmand er 

Christian  

 
Aftentur rund om Kidholm – Kay, Karen, 

Alice, Morten. Styrmand og fotograf  Brian.  

Og Christian 

                       



 

 

 

 

 
                                         HOLDOVERSIGT 

 

ROSPINNING OG HOLDSPORT  
 
Alle tidspunkter til rospinning er oprettet på 

Holdsport og der er sat en oversigt op på 

døren til Motionsrummet og på 

opslagstavlen. 

 

På Holdsport kan du melde dig til det hold 

du ønsker, så du er sikker på at der er en 

ledig maskine. Du kan komme på 

forskellige hold og på forskellige 

tidspunkter.  Du skal melde dig til hver 

gang, og det er dejligt hvis du melder afbud 

på Holdsport, så en anden der kan få 

pladsen.  

 

Hvis du ikke ønsker at ro på hold, kan du 

bruge Holdsport til at se hvornår 

maskinerne er ledige. 

 

På holdene med musik vil der være en 

ansvarlig, hvis der ikke er nogen tilmeldte 4 

timer før, kan det ikke forventes at der en ansvarlig for instruktionen. 

 

Kontakt mig, hvis du ønsker hold oprettet på andre tidspunkter. 

 

Tilmelding på www.holdsport.dk. 

 

Hvis du har mistet din kode til Holdsport eller det driller skal du endelig kontakte mig på  

tlf. 25 54 74 77 

 

Holdene begynder efter standerstrygning.  

 

Jeg kommer første gang torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19.00 

 

Vi har købt endnu et ergometer, så der er 8.  

 

Bente 

 

 

 
 
 
 

UGEDAG OG 
TIDSPUNKT 

ANSVARLIG MUSIK 

Mandag:   

kl. 8-9 Karen Margrethe 
Lyt og ro 

ja 

kl. 9-10 Torben nej 

kl. 17.15-18.15 Karen ja 

Tirsdag:   

Kl. 7-8 Susanne Møller-Duus ja 

Kl. 9-10 Palle nej 

Onsdag   

Kl. 7.30 – 8.30 Alice ja 

kl. 9-10 Torben nej 

kl. 16-17 Ulla nej 

Torsdag:   

kl. 7-8 Susanne Møller-Duus ja 

kl. 16-17 Lars nej 

kl. 17.15-18.15 Bente ja 

Fredag:   

kl. 8.00-9.00 Bente ja 

kl. 9.00-10.00 Torben nej 



ERGOMETERRONING - LYT OG RO 
 
Mandage kl. 8-9 ror vi vinteren igennem til musik. Cd’er med hele numre - pop og rock - 
mange gode gamle, men også lidt nyt. Vigtigst at de har tydelig rytme og passende 
tempo. 
 
Så bliver god motion til ren fornøjelse. 
 
I en artikel i Fyens Stiftstidende om Henning Kirk (aldringsforsker) og hans nye bog,”En 
kort Guide til et Langt Liv” fandt jeg følgende: 
“I min forklaring ser jeg billedet af musikken som en trekant, hvor musikken opfylder tre 
vigtige hjørner i hjernens behov. Det ene er motorik - bevægelse, det andet er emotion og 
følelser, mens det tredje hjørne er det kognitive - sproget. Og musikken dækker de tre 
hjørner i trekanten.” 
 
Alle kan være med. Og vi kommer ikke på dybt vand, så det er muligt at stå af undervejs. 
Hvor hård belastningen skal være, vælger man også selv. 
 
Cd’erne i den orange Lyt og Ro - mappe er stadigvæk til fri afbenyttelse. Husk blot at 
lægge dem tilbage i mappen. 
 
Jeg ror gerne en tur på et andet tidspunkt, hvis nogen kunne tænke sig lidt vejledning. 
 
Karen Margrethe 
 
 

 
 

Ø-rundtur d. 23.9. 

 

Brian slog en tur op på rokort: ”Avernakø 

rundt”. Vi skulle hjælpe ham med at nå de 

magiske 1000 km lørdag d. 23.9. 

 

Vi roede afsted i en fireåres inrigger i flot 

septembervejr, Brian, Heidi, Judith, Richard 

og undertegnede. 

 

Vi skulle Avernakø rundt, men med Brian 

som styrmand gik turen først rundt om 

Kidholm, og øst om Svelmø til bugten på 

Avernakøs østside. Her havde vi første stop, 

hvor Brian blev behørigt fejret med bobler og 

kage.  

 

I solskin og næsten fladt vand fortsatte vi 

turen syd om Avernakø. Undervejs forslog 

Brian, at vi da også lige skulle ro rundt om 

Lyø, når nu vi var på langtur, og da vejret var 

fint, roede vi til Lyø havn, hvor vi holdt 

frokost. Herfra gik turen vest og syd om Lyø. 



En flot tur, der blev endnu bedre, da vi så marsvin. 

 

Fra Lyø gik turen tilbage til Faaborg, hvor vi på terrassen fik kaffe og brunsviger, 

stadigvæk i flot septembersol og med en flot udsigt ud over en Faaborg fjord med 

stille vand.  

 

Vi var alle lidt ”høje”, da vi sad dér. Vi havde roet 45 km, vi havde roet i takt uden at 

blive overanstrengt med god fart: 

9-9,5 km i timen i 

septembersolskin og næsten fladt 

vandt. Bedre kan det ikke blive! 

 

Tak til Brian, Heidi, Judith og 

Richard for en fantastisk god tur. 

 

Venlig hilsen Alice 



 

Arbejdslørdage og bådklargøring. 
 
Bestyrelsen har en målsætning om, at mindst 50 % af klubbens medlemmer deltager i bådklargøring 

og arbejdslørdage i løbet af året. 
 

Det mål er endnu ikke nået, men nu har vi chancen.  ;-)   

 

Lørdag d. 4.11 og lørdag d.18.11.2017 er de to første arbejdsdage efter standerstrygningen. 

Arbejdslørdagene starter kl. 9.00 og slutter kl. 13.00.  

Der serveres formiddagskaffe og frokost. 

Og bestyrelsen ser frem til, at netop DU møder op og medvirker til at huset og klubbens 

materiel er i skønneste orden. 

 

Faaborg Roklub er desværre ikke så velbeslået, at vi kan betale skibstømreren for at vedligeholde 

bådene og murer - og tømrerfirmaer for at vedligeholde hus og bro. 

Størrelsen af vores kontingent er baseret på, at alle medlemmer yder en indsats. 

Vi ses. 

 

Med venlig hilsen 

Bent og Christian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efterårstur på Gudenåen 15.-17. september 2017 

 
Årets tur til Gudenåen lå i år tidligere end den sædvanlige løvfaldstur. Vejret var med os – ingen 

vind, ca. 15 grader varmt og sol det meste af tiden, så det betød, at kunne lade vintertøjet blive 

hjemme.  

 

Igen i år fik vi selskab af Assens-roere. 7 friske roere fra Assens havde valgt at tage med på turen, så 

vi var 14 roere, der mødtes i Silkeborg Roklub fredag aften kl. 20.00. Sovepladserne blev hurtigt 

fordelt og derefter var der spisning med fælles medbragt mad – tærter, ost og rødvin – og hyggeligt 

samvær. De fleste af os var i soveposerne inden midnat.  

 

Lørdag gik turen til Ry med første stop ved de 2 broer ved Indelukket Camping. Næste stop var 

Tuborg Havn (vist nok navngivet af tidligere Faaborg-roere). Pauser skal der til, når vi skal nå at 

fortære medbragt kaffe, kage, frugt m.m.  

 

Frokosten blev spist på terrassen i Ry Roklub. De kønne omgivelser blev nydt i det gode vejr. 39 

kilometer, blev det til om lørdagen. Og som sædvanlig blev der set på hejrer, svaner og nogle så 

også isfugle.   

 

Lørdag aften stod menuen på lasagne med salat og gammeldags æblekage. Alle var trætte efter en 

lang dag i det fri og de første fandt soveposerne allerede kl. 21.30.  

 

Søndag vågnede vi til tåge og helt blankt vand. Solen kom dog hurtigt igennem og vi fik en meget 

flot tur i søerne omkring Silkeborg – herunder de lukkede søer Vejlsø og Brille-søerne.  

 

Kl. 12.00 præcist lagde vi til ved broerne ved  Ålekroen, en fin gammel kro , hvor vi havde bestilt 

frokost. Et meget hyggeligt spisested med mange frokostgæster i søndagstøjet, så vi vækkede lidt 

opsigt i vores outfit. Men uanset at vi ikke lignede de øvrige gæster, følte vi os velkomne.  

 

Æggekage, stjerneskud, pariserbøffer, burgere var bestilt på forhånd og blev hurtigt serveret. Dertil 

fadøl/specialøl som Jesper fra Assens donerede i anledning af en nær forstående rund fødselsdag. 

Tusind tak og tillykke Jesper.  

 

En mindre regnbyge blev det til, mens vi spiste frokosten og hjemturen foregik i tørvejr. God 

planlægning var der enighed om.  25 kilometer blev det til søndag.  

 

Tak til jer alle for højt humør, god stemning og gode roture i de dejlige omgivelser på Gudenåen og 

Silkeborg-søerne.    

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  

 

http://www.faaborg-roklub.dk/


 

Aktivitetskalender Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Oktober 2017   

Tor. 12.  19.00 Introduktion Rospinning – derefter kaffe    

Lør. 28.  15.30 Pålidelighedsroning    

Lør. 28.  17.15 Standerstrygning   

Lør. 28.   18.00 Spisning (Lone, Brian, Jan, Bodil, Finn, Karen)    

November 2017   

Lør. 4.  9.00 Arbejdslørdag   

Lør. 18.  9.00 Arbejdslørdag    

Fre. 24.  18.30 JULE-maddag    

December 2017   

Søn. 31.  17.45 Nytårsaften    

Januar 2018   

Fre. 26.  18.30 Herreaften    

Februar 2018   

Fre. 2. 18.30 Pigeaften (Dorte, Bodil, Kisser, Tove, Britt)    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 

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 

 
Redaktion:  
Ingrid Hviid, 26 74 31 22, ingridhviid@gmail.com  

Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 
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