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36. årgang 

ÅREBLADET  

Læs inde i bladet... 

• Formandens hjørne  

• Herre- og dameaften 

• Bådklargøring 

• Gåture  

 

 
 

 



 
 

 

Formandens hjørne 

 
 
Først vil jeg gerne ønske alle medlemmer af Faaborg roklub og jeres familie: Rigtig godt nytår. 

 

Vintersæsonen i roklubben byder på mange forskellige aktiviteter. 

 

Ergometerroning er en af aktiviteterne, som er effektiv træning for alle os, der ror i maskinerne, 

med eller uden musik og samtidig giver det effektfuld fedtforbrænding. De fleste af os synes, det er 

sjovt tilmed, og det er i hvert fald meget nemmere at starte rosæsonen d. 24.3. (dagen, hvor 

standeren hejses i 2018), hvis vi har trænet i romaskinerne. Ca. 50 af klubbens 87 medlemmer 

bruger romaskinerne p.t. – det må da vist siges at være en stor procentdel, og også større end vi 

havde håbet på i 2016, da vi begyndte med rospinning. 

 

Åbent hus tirsdag d. 16.1. kl. 19.: En af målsætningerne for klubben er at skaffe flere medlemmer. 

Vi forsøger igen i år at holde åbent hus med tilbud om instruktion i ergometer. Vi håber selvfølgelig 

ad denne vej, at få nye medlemmer, der også vil ro på vandet til foråret. 

 

Bådklargøring: For at vedligeholde vores bådpark, som er af lidt ældre dato, er det meget 

nødvendigt, at vi alle hjælper med at vedligeholde bådene. Heldigvis har vi nogle medlemmer, der 

kan hjælpe med at sætte os i gang med at vaske, reparere, slibe, lakere mm. Så tak til Bent, Ebbe og 

Harry, der styrer os igennem. Der er opgaver til alle enten med at vedligeholde bådene eller huset, 

så mød frem på de annoncerede dage – se aktivitetskalenderen. Der er muligheder både tirsdag 

formiddage, torsdag eftermiddage og nogle lørdage, så det må være muligt for alle at finde et eller 

nogle gode tidspunkter at deltage. 

 

Coastalbåden, vi har på prøve, har vi fået lov til at forlænge prøvetiden på til efter 

generalforsamlingen. Aftal en prøvetur med Bent eller Christian. Den er rigtig sjov at ro i, men det 

er en noget anden teknik end i inriggerne. 

 

Gåture: Tur og motionsudvalget har igen i år arrangeret gåture 1 gang hver måned i vinterhalvåret. 

Søndag d. 7.1. var vi 21 medlemmer incl. nogle ægtefæller på en dejlig gåtur på Bjørnø i et rigtigt 

vintervejr med frost og klar blå himmel. Udsigten fra bakketoppene på Bjørnø til alle de 

omlæggende øer og vandet omkring var fantastisk smuk. Tak til tur- og motionsudvalget for en 

dejlig tur. 

Søndag d. 4.2. er der arrangeret gåtur på Lyø. Lad os håbe på lige så dejligt vejr. 

 

Sociale arrangementer: Heldigvis er vi også gode til at hygge os i Faaborg roklub.  

Nytårsaften nød 23 feststemte roere inkl. enkelte ægtefæller Kirsten og Uffes veltillavede luksus 

middag. 

Søndag d. 7.1. var vi 32, der var til nytårskur arrangeret af seniorherrerne med kransekage og 

champagne. 

Fredag d. 26.1. er der som sædvanlig herreaften, og fredag d. 2.2. er der pigeaften, så det er dejligt, 

at alle kan se hen til fest her i den mørke måned. 

Fredag d. 16.3., 2 dage før generalforsamlingen d. 18.3., er der vinsmagning med Tapas. Sæt kryds i 



kalenderen begge dage. 

 

Årebladet: Vi lavede i december en miniundersøgelse i forhold til, om Årebladet blev læst. Jeg fik 

svar fra ca. 45 medlemmer, der alle læste bladet. Tak for jeres svar. Mange havde meget positive 

kommentarer om et velskrevet og veldisponeret blad med fine billeder. Jeg tænker, at mange flere 

læser bladet, men bare ikke lige har fået svaret, så konklusionen er, at vi foreløbig fortsætter med 

Årebladet 1 gang månedligt.  

Og alle er fortsat velkomne til at sende indlæg til bladet til redaktørerne, Karen og Ingrid.  

 

Generalforsamling d. 18.3. kl. 14: Vi mangler fortsat 2 medlemmer til bestyrelsen fra 18.3. Alle er 

velkomne. Det er spændende arbejde. 

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest d. 

4.3. 

 

Ændring i bestyrelsen: Morten Nielsen er flyttet til Odense og har derfor trukket sig fra 

bestyrelsen. Susanne Quistgaard er som suppleant indtrådt i bestyrelsen. Susanne har overtaget 

hvervet som sekretær.  

 

Venlig hilsen 

Alice 

 
 
Nytårsaften  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Bådklargøring og arbejdslørdage 2018 
 

Vi skal have efterset og klargjort roklubbens bådpark. Så frem med 

din kalender og tast allerede nu et par datoer ind. Arbejdet er ikke 

sværere end at alle sagtens kan deltage.  
 

Januar 2018 
Bådklargøring uge 3,4 og 5: Tirsdage kl. 9.00-12.00  

Bådklargøring uge 3,4 og 5: Torsdage kl. 15.00-18.00 

Arbejdslørdag d. 20.1.2018  kl. 9-13.00 

 

Februar 2018 

Bådklargøring uge 6,7,8 og 9: Tirsdage kl. 9.00-12.00 

Bådklargøring uge 6,7 og 8: Torsdage kl. 15.00- 18.00 

Arbejdslørdag d. 17.2.2018 kl. 9-13.00 

Marts 2018  

 

Bådklargøring uge 10 og 11: Tirsdage kl. 9.00-12.00 

Bådklargøring uge 9,10 og 11: Torsdage kl. 15.00-18.00 

Arbejdslørdag d. 17.3.20 kl. 9-13.00 

 

Med venlig hilsen 

Materialechefen  

 

 

 

Ny kode til Roklubben –  
se Gerts mail 5. januar 2018 

 

 
 

 

 

          Fast arbejde  



 
Pressemeddelelse – indrykket i Ugeavisen og Fyens:  
 
Sund motion: Rospinning for mænd og kvinder  
 
Faaborg Roklub tilbyder rospinning. Træningen foregår i romaskine og er en effektiv træning af 
hele kroppen, både ben, ryg, mave og arme og er en desuden en effektfuld måde at lave 
fedtforbrænding på. 
 
Rospinning er en træningsform, hvor en instruktør guider deltagerne igennem et træningsprogram 
i takt til forskellig musik. Instruktøren hjælper alle med korrekt teknik og har fokus på at forebygge 
skader hos deltagerne. 
 
Rospinning er for alle. Mange af Faaborg Roklubs nuværende medlemmer er i vinterhalvåret i fuld 
gang med rospinning på hold eller individuelt.  
 
Der er plads til nye medlemmer i klubben, og der lægges op til, at nye medlemmer også vil prøve 
at ro på vandet i sommerhalvåret og opleve den fantastiske glæde, som det er at ro i et af 
Danmarks smukkeste farvande. Roning er god motion for voksne i alle aldre.  
 

Udover muligheden for masser af god motion kan man også deltage i klubbens sociale liv og 
arrangementer.  
 

DER ER ÅBENT HUS I FAABORG ROKLUB, FÆRGEVEJ 19, Tirsdag d. 16.1. KL. 19.     
    
Her er der er information om klubbens forskellige aktiviteter samt mulighed for at prøve rospinning 
i Faaborg Roklubs nye motionsrum med 8 ergometre og med udsigt over Faaborg Fjord. Så tag dit 

træningstøj med og få en prøvetur. 

 
Læs mere om rospinning på www.faaborg-roklub.dk og kontakt Alice Laursen på tlf. 22574250 eller 
alicelaursen@godmail.dk for yderligere oplysninger og aftale om gratis prøvetime. 
 

 

 
 

En nabo til Roklubben har venligt spurgt, om vi husker at tænke på, at vi ikke skruer for højt op for 

musikken, når vi motionerer i romaskinerne. Det er ikke noget STORT problem, men lyden går 

åbenbart ud gennem ventilationskanalen! 

Så tænk på naboerne og undlad at høre meget høj musik for åbne vinduer. Åbn evt. døren ud til 

bådehallen i stedet for at åbne vinduerne.  

mailto:alicelaursen@godmail.dk


 

 

  
 

 

Herreaften – 

 fredag den 26. januar 2018 kl. 18.00 

i klubbens lokaler 
 

Som sædvanlig indbydes alle mandlige medlemmer til det årlige brag af et ædegilde 

Menu.: Sædvanligt 

 

Tilmelding på opslagstavlen i klubben -  eller 

På mail lars@barnebjerg.dk  

Tlf. 40 58 49 34 

 

 

mailto:lars@barnebjerg.dk


 

  
 

  

Fredag den 2. februar kl 18.30 
holder vi den årlige pigeaften. 

Temaet er ikke bestemt endnu, men I hører nærmere. 

En ting kan vi love - det bliver festligt. 

Så til alle jer piger - sæt kryds i kalenderen. 

Vi ses. 

 

Festudvalget: 

Dorte, Bodil, Kisser, Britt og Tove 

 

 _______________________________________________ 

 

 
 

Vi havde de bedste betingelser for en god vandretur på Bjørnø.  

Skyfri himmel, vindstille og fuld solskin. Frosten gjorde, at alt virkede klart, rent og frisk.  

Vi var 21 personer og udgangspunktet var at gå Bjørnø rundt. Nogle gik lidt længere, nogle gik på 

opdagelser, nogle fandt et stille sted og nød varmen fra solens stråler. En rigtig skøn dag 

 

Næste vandretur går til Lyø – søndag den 4. februar 2018.  Vi mødes ved Ø-færgen kl. 9.50. Færgen 

går fra Lyø kl. 14.40. Pris 25 kr. pr. person. Turen bliver ca. på 10 km.   

 

Vi spiser madpakke på Den gamle Skole, hvor der er bænke og borde og mulighed for tørvejr hvis 

der er behov for det. Købmanden er desværre lukket om søndagen  

 

Tilmelding på Rokortet eller på Opslagstavlen.  

 

Turudvalget  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENGØRING i vintersæsonen 2017-2018  
 
Der gøres rent hver anden uge. Der gøres rent i alle rum (som om sommeren).  
Nr. 1 på listen har ansvaret for at aftale tidspunkt med de to andre på listen.  
Vi har valgt at fritage bestyrelsesmedlemmer for rengøringsopgaven om vinteren, da 
der er ”nok” medlemmer til at fylde ugerne.  
Mvh Rengøringsudvalget  
    
    
    
    
 
    
Uge 3  Jette Hovgaard  

61766841  
Annie Henriksen  
41281620  

Henny Tikøb  
25138288  

Uge 5  Heidi Kirkegaard  
25330034  

Gitte Møller  
23809534  

Susanne Quistgaard  
61285044  

Uge 7  Hans Henrik Licht  
23200156  

Elsebeth Elsted  
53806627  

Karen Margr. Straarup  
23205466  

Uge 9  Karen Bertelsen  
20139085  

Finn Madsen  
60707189  

Lone Hansen  
62641219  

Uge 11  Brian Kirkegaard  
41401560  

Jan Madsen  
29451463  

Bodil Madsen  
29808224  

Uge 13  Åse Christoffersen  
62615149  

Ulla Jacobsen  
62612751  

Vibeke Barnebjerg  
62617410  

Uge 15  Jørn Mogensen  
30490585  

Solvej Mogensen  
61785056  

Torben Mortensen  
20781298  

Uge 17  Lars Barnebjerg  
40584934  

Niels Fritsdal  
20330575  

Palle Jørgensen  
23602785  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2018 

 

Alice Laursen, ormand, 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 

Bent Gregersen, rochef og materialechef, tlf. 23 41 65 92 begregs@gmail.com 
Susanne Quistgaard, sekretær, tlf. 61 28 50 44 susanne@fritze-quistgaard.dk  

mailto:alicelaursen@ofir.dk
mailto:aalundbente@gmail.com
mailto:chrissiras@gmail.com
mailto:begregs@gmail.com
mailto:susanne@fritze-quistgaard.dk


Aktivitetskalender Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

Januar 2018   

Tirs 16 9.00-12.00 Bådklargøring 

Tors 18 15.00-18.00 Bådklargøring 

Lør 20 9.00-13.00 Arbejdslørdag 

Tirs 23. 9.00-12.00 Bådklargøring 

Tors 25. 15.00-18.00 Bådklargøring 

Fre 26. 18.00 Herreaften – Lars B., Christian og Niels F.  

Tirs 30 9.00-12.00 Bådklargøring 

Februar 2018   

Tors 1. 15.00-18.00 Bådklargøring 

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

Søn 4.  9.50-15.30 Gåtur på Lyø – mødested ved Færgen  

Tirs. 6.  9.00-12.00 Bådklargøring 

Tors. 8 15.00-18.00 Bådklargøring  

Tirs. 13. 9.00-12.00 Bådklargøring 

Tors. 15. 15.00-18.00 Bådklargøring 

Lør. 17. 9.00-13.00 Arbejdslørdag  

Tirs. 20. 9.00-12.00 Bådklargøring 

Tors. 22. 15.00-18.00 Bådklargøring 

Tirs. 27.  9.00-12.00 Bådklargøring 

Marts 2018 

Tors. 1.  15.00-18.00 Bådklargøring 

Tirs. 6. 9.00-12.00 Bådklargøring 

Tors. 8 15.00-18.00 Bådklargøring 

Tirs. 13.  9.00-12.00 Bådklargøring 

Tors. 15.  15.00-18.00 Bådklargøring 

Lør. 17. 9.00-13.00 Arbejdslørdag  

Søn 18 14.00 Generalforsamling 

Lør 24  Standerhejsning 

Juli 2018 

Uge 29  Sommerferietur  

 

 

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