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Aktivitetskalender forår/sommer 2015 

Dato Kl Aktivitet Ansvarlig 
Maj    

3/5 10.00 Standerhejsning på Skarø Ninna 

4/5 19.00 Opstart på outriggerroning Casper Ø 

6/5 17.00 Outriggerroning  (kl.17 - 20) Casper Ø 

7/5 17.00 Ro og grill (Se rokort.dk) Lene L B 

    

Juni    

4/6 17.00 
20.00 

Ro og grill med eget kød ell fisk 
Ro kl. 17.  Grillen klar kl. 20. 
Salatbar 30. kr  

Lene LB 

5/6 08.00 Tåsinge rundt (Se rokort.dk) WL NL CL 

12/6 19.00 DFfR Weekendkursus l-styrm Claus L 

    

23/6 17.00  Fælles Ro og spisning kl. 19.30 Rovennerne 

    

Juli    

2/7 10.00 Primitiv sommerlangtur Øhavet Astrid 

2/7 17.00 Ro og grill som 4/6 Lene LB 

August    

6/8 17.00 Ro og grill som 4/6 Lene LB 

20/8  Deadline Roposten Gunnar 

3/9 17.00 Ro og grill som 4/6 Lene LB 
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Ugeskema 
FASTE AKTIVITETER         

 

Rodage i udendørssæsonen: 

DAG KL. AKTIVITET Kontakt 
Mandag  5.55 Morgenroning (Se opslag) Knud Trykker 

 8.00 Kaffebord/formiddagsroning  Christen 

 16.15 Quinderoning Helle Skovsgaard 

    

Tirsdag 5.55 Morgenroning  Knud Trykker 

 10.00 Tirsdagspigerne Elsbeth 

 17.00 Sved på panden (herrer) Knud Hansen 

    

Onsdag 5.55 Morgenroning  Knud Trykker 

 8.00 Formiddagsroning Christen 

 18.30 Fællesroning  Se rokort.dk 

    

Torsdag 5.55 Morgenroning  Knud Trykker 

 17.00 Klubaften* Se rokort.dk 

    

Fredag 5.55 Morgenroning  Knud Trykker 

 8.00 Formiddagsroning Christen 

    

Søndag 10.00 Klubroning kort/lang tur Se rokort.dk 

 

 

*) Som regel første torsdag i hver måned maj-september: Ro og Grill. 

Tilmelding til salatbaren. Kød skal du selv tage med.  

 

Ved opslag og mails bliver du gennem rosæsonen inviteret på langture af 

kortere eller længere varighed. Via www.rokort.dk kan du selv invitere til 

rotur, når det passer dig.  

 

 

http://www.rokort.dk/
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                                                                      I Ø-HAVET     

                                         

- med indlagt overnatning i shelter, mad på bål og stjernekiggeri. 

Turen foregår fra torsdag d. 2. juli kl. 10.00 til søndag d. 5. juli. 

Èn af nætterne skal vi overnatte i et af de nye shelters i ø-havet, tilberede 

mad på bål og kigge på stjerner.  

Skarø-hytten er også reserveret, hvis vejret driller.  

Dagsturene bliver på max. 45 km. 

Turen opslås på rokort.dk d. 1. maj eller snarest derefter.  

Vi skal afsted med tre to-årers inriggere, så vi får brug for mindst to 

langtursstyrmænd.Informationsmøde i roklubben afholdes tirsdag d. 2. 

juni kl. 16.00 - 17.00. 

Med venlig hilsen 

Astrid Birkbak, turansvarlig  

 Shelter 

Lad dig ikke narre af 

størrelsesforholdet, det drejer 

sig ikke om en musefælde, men 

en "hytte " i 

menneskestørrelse. (red.) 
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Rosæsonen er kommet godt fra start i forlængelse af den hidtil mest aktive 

vinterperiode på vandet. 

Morgenroerne 5:55 og formiddagsroerne 8:00 bliver nu mere og mere synlige 

på vandet, ligesom ”Havets Sønner” (mandag) og Tirsdagspigerne også 

stævner ud. 

Quinde- og HerrerRoningen har stigende tilgang, og begge køn mødes til 

FællesRoning onsdag, torsdag og søndag. 

Nye tider i SR med roaftaler på rokort.dk 

Når vejret er helt fantastisk og du brænder for at komme ud på en rotur, skal 

du bare oprette en Aktivitet på rokort.dk. Efter klik på Gem, skal du have lidt 

tålmodighed, før du ser resultatet. Husk at tilmelde dig selv. Du bestemmer 

tid og distance. Går antallet ikke op med bådpladser, må den sidst tilmeldte 

evt. blive hjemme. Der skal være ansvarlig styrmand i hver båd. 

God idé også at oprette en Aktivitet til Fællesroning. Så bliver alle inviteret, 

og man kan hjemmefra sikre sig, at roturen bliver til noget. Aktiviteten sletter 

sig selv på slutdatoens tidspunkt. 

Meddelelser bliver ikke rundsendt, men kan læses af alle på forsiden i en uge, 

hvorefter de forsvinder. Forlængelse kan aftales.  

Her lige før deadline har 9 nye roere været på prøveture med instruktør, og 

vi forventer selvfølgelig deres indmeldelse. Senest efter 3. rotur afleveres 

indmeldelsesblanket, hvorefter de straks får et ronummer. 

Med ønsket om en rigtig god rosæson                                                                

Willy Lund 
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Standerhejsning 

Forventningerne er store, når der kaldes til standerhejsning. Vi skal 

hygge os og derefter åbnes sæsonen officielt. 

I år mødte 60 medlemmer op til standerhejsning. Fantastisk at omkring 

40 % af medlemmerne i SR kan samles om denne tradition. Vi startede 

på terrassen, hvor næstformanden holdt tale siddende på en ølkasse. 

Erhard hejste standeren, og efter de traditionelle hep..hurra.. 

bevægede vi os alle indenfor. 

Da alle var bænkede omkring de veldækkede påskeborde, serverede 

Stella og hendes køkkenteam en fantastisk brunch med alle lækkerier. 

Snakken gik lystigt rundt omkring, og der var en rigtig dejlig stemning. 

Børge læste et par af sine gode digte og Willy kom senere med mange 

praktiske informationer. Vi blev alle godt mætte efter mange ture til 

bordene med den veltillavede mad. Næstformanden sluttede af med 

en stor tak til køkkenteamet for igen at have overgået sig selv. 

Endnu engang var nogle dejlig timer i Svendborg Roklub tilbragt 

mellem mange hyggelige mennesker. Og det bedste af det hele – 

rosæsonen 2015 var officielt blevet skudt i gang. Det er forår, og nu 

skal vi på vandet!                      

Jan Rishave 

 

Næstformanden sidder 

på øllerne.    foto Sv. Aage  
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Standerhejsning 2015 

Velkommen til standerhejsning og rosæson nr. 122 i Svendborg 

Roklub. 

Vi har haft en rigtig mild vinter - vandet er allerede 5 – 6 gr. Der har 

allerede været en fantastisk aktivitet på Sundet hele vinteren, hvor 17 

roere tilsammen har roet næsten 4000 km.  

Vi glæder os i denne tid, nu stiger temperaturen i luften og i vandet.  

Solens stråler får mere og mere magt og det pibler op fra jorden. 

Græsset er blevet lysegrønt. De første anemoner er dukket op og 

træerne begynder snart at skyde og inden længe er der lysegrønt 

overalt!    

Det er forår 

Vi glæder os i denne tid, nu kommer viben, lærken og de store flokke 

af gæs, der flyver skræppende hen over hovedet på os. Rådyrene, 

fasanerne og harerne dukker op på markerne og i udkanten af 

skovene.                                                                              foto Niels 
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Det er forår 

Vi glæder os i denne tid, nu vil vi se ænder, svaner, lappedykkere, 

terner på vandet, mens laksen begynder at springe, marsvinene 

svømmer rundt og sælerne kigger nysgerrigt på os fra vandet eller 

ligger og slikker solskin på stenene.   

Det er forår 

Vi glæder os i denne tid, nu skal vi roere på vandet sammen med 

kajakker, sejlbåde, motorsejlere og fiskerne. Vi skal ud og have 

oplevelser på vandet med kaffen og rundstykkerne om bord, der skal 

hygges. Der skal roes stærkt, der skal roes langt. Vi har alle vore ideer 

om, hvordan en god tur på Sundet skal være. Et er dog sikkert – vi får 

alle gode oplevelser, ellers er vi ikke medlem af Svendborg Roklub. 

Det er forår 

Vi glæder os i denne tid, for SR er en roklub, hvor der er plads til alle og 

hvor vi skal hjælpe og respektere hinanden. Vi skal passe på hinanden 

og på materiellet. Både medlemmer og materiel skal gerne holde i 

mange år, så vær nænsom. 

Det er forår 

Vi glæder os i denne tid for standeren skal hejses.  

Erhard er gammel roer, men han er blevet ny formand for rovennerne. 

Erhard vil du hejse standeren for sæsonen 2015. 

For en god rosæson – SR længe..                              Jan     
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Stof til Roposten skrives helst i Word og sendes til glcmlc@mail.dk. Send tekst og 

billeder så tidligt som muligt før deadline for det nummer, hvor I ønsker stoffet bragt. 

Bladet trykkes af ”tryk team”, Grønnemosevej 13, 5700 Svendborg.                                                                                                                                                                             

Gunnar Clausen, red.        
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 Nydelsesdag  

Foto Helle, Niels og Sv.Aage 



 

 

ROPOSTEN nr. 2 2015 

12 

På grund af overvældende stofmængde  måtte flere indslag forkortes i forrige 

nummer af Roposten. Det gik bl.a. ud over morgenroernes opslag. Derfor 

bringer vi det her i sin fulde udstrækning, idet indbydelsen til sæsonstartens 

brunch den 19. april af gode grunde dog er udeladt.                                                                             

red.   

 

Kunne du tænke dig at ligge med båden i sivene ved 

Bregninge Skov og opleve solopgangen over Thurø, medens 

du nyder din kaffe og et friskbagt rundstykke? 
 

Hvis svaret er ja - bør du overveje at blive MORGENROER. 
Morgenroerne i Svendborg Roklub blev etableret i 1972. I begyndelsen 
var vi tre mand. P.t. er vi 19 registrerede roere. 

Vores aktiviteter er : 
 
Morgenroning mandag til fredag i ro sæsonen. Mødetid kl. 05.55. Kl. 
07.00 er vi færdige med afrigningen, så de arbejdsramte kan nå på job. 
(Fredag morgen har vi kaffe med). 
 
Sæsonafslutning omkring medio september (for så bliver det desværre 
for mørkt om morgenen). Vi slutter med en lille formiddags tur på 
vandet, hvorefter vi får brunch og holder ”generalforsamling”. 
 
Juleuro (det kalder vi vores julefrokost) holdes den sidste fredag i 
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november. 
Vinterfest holdes den første lørdag i februar (med partnere).  
SÆSONSTARTEN I ÅR er søndag den 19. april                                
Tilmelding til morgenroning kan ske til på Knud_Bente@yahoo.dk. 
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Torsdag den 9. april havde vi sæsonens sidste 

fællesspisning i SR. Ingrid var aftenens gæste-kok til en 

afrikansk ret, som jeg har glemt navnet på. Men den smagte rigtig 

godt, og der blev spist med GOD appetit ! dessert, kaffe og et glas 

rødvin var aftenens bonus. 

Roklubbens torsdags-fællesspisninger har efterhånden udviklet sig 

til ”Michelin-middage til spotpris”. Det er blevet en næsten olympisk 

sport for kokkene at kunne servere gourmetmiddag  incl. kaffe og 

dessert for 50 kr. Det er utroligt, hvad der fremtrylles for de heldige 

medspisere.  Lidt underligt, at der ikke står kø langt ud på 

Christiansmindestien eller flydebroen? 

Næste måned starter RO & GRILL  - 

  Først ror vi, puljeroning,  fra 17 – 20.   Herefter samles vi om 

grillen. 

Første gang torsdag den 7. maj. Man medbringer selv kød / fisk/ 

skumbamser ??? til grill. Der tilkøbes salatbar pris 30 kr.  Vi 

efterlyser ”frivillige”, som vil stå for salatindkøb og tilberedning 

7. maj -   Sussanne +? 

4. juni  

2. juli 

6. august 

3. september 

                                   Besked til Lene eller Marianne 
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Tlf. 6221 2895 

Mølmarksvej 100, Svendborg 

Pølsebord kr. 89  min. 6 pers. 

Kogt landskinke m/røræg og asparges, røget 

skinkefilet m/ røræg og asparges, røget og 

almindelig rullepølse, jagtpølse, 

æggeskinkepølse,porthousepølse, 

champignonpølse, fransk hvidløgsalami, 

skinkesalami, pebersalami, peberbidder, 

cognacpaté og fransk hvidløgspaté. 

Tillæg for brød, smør og fedt kr. 16 

Lækre håndmadder  kr. 11 pr. stk 

Luksussmørrebrød fra kr. 23  pr. stk. 

Dagens ret mandag til fredag kl. 11 – 

17 

Kr. 50 pr. portion  
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Hvad hedder det? 

En kort gennemgang af inriggerens dele  

Redaktionen har været på rov på 

klubbens hjemmeside og klippet godt 

og grundigt i sidens beskrivelse af 

robåden og dens opbygning.  

Årsagen er den kendte, at mange af os 

aldrig har fået lært eller har glemt, 

hvad de forskellige dele hedder. Så når 

vi sidder i bådene, og styrmanden 

råber: "Pas på swivlen" - ja, så er der en 

og anden, som gribes af tvivlen om, 

hvad det nu drejer sig om. Og det er jo 

ikke så godt, så hermed en opfordring 

til at bruge et par minutter til en 

repetition . 

De fleste af klubbens inriggerbåde er 

lavet af træ. Båden er bygget op over et 

skrog bestående af af køl og kølsvin, 

hvorfra spanterne rejser sig. Bådens 

sider udgøres af bordene, det vil sige 

brædderne, som løber i længderetning, 

og som er fastgjort til spanterne. Der vil 

enten være syv eller otte bord i en 

inrigger. På det øverste bord findes 

essingen (rælingen).   

Se mere på hjemmesiden eller kaninhåndbogen.      

 

http://svendborgroklub.dk/wp-content/uploads/2014/03/inrigger_four.png
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Planer for outriggerroning i den kommende 

udendørssæson: 

1. Opstartsmøde mandag den 04 maj kl. 1900 

- Orientering om planer for sæsonen. Diskussion og 

evaluering. 

- Hvordan bliver man frigivet i forskellige outrigger bådtyper. 

- Instruktørvagter. Instruktører skriver sig på vagtskema. 

- Klubben vil være vært med kaffe og kage eller et stykke 

brød. 

2. Ugentlig rovagt onsdag 17-20. Start 06 maj. 

Vi krydser samlet Svendborg Sund for at ro på strækningen 

Vindebyøre til Troense. Herefter samlet tilbage over Sundet. 

Under andre vejrforhold finder vi lækyst andre steder. 

Instruktøren vil altid kunne holde de andre både under opsyn 

efter gældende DFfR regler.Krav for at kunne deltage i 

outriggerrovagten er MINIMUM 2 gange instruktion i gig. 

3. Der skal tilbydes 2 gange instruktion i Syvstjernen til alle nye 

kaniner. 

Denne skal ligge i selve instruktionsforløbet, hvor man efter 5 

gange instruktion i inrigger kan vælge gig som en del af 

instruktionsforløbet. 

Det er tænkt som et tilbud til yngre medlemmer samt 

medlemmer der ønsker mere teknik og sved på panden. 

Her skal de nye kaniner DIREKTE kunne gå fra instruktion og 

fortsætte i outriggerrovagten. Vi taber derved ikke kaniner ved 

at de kommer til at vente med først efter endt instruktionsforløb 

at skulle vente på en instruktionsaftale i gig. 

Det har været praktiseret i Odense Roklub i årevis og er også 

efter gældende DFfR regler. 

4. Der vil IKKE blive privat og solo instruktion (ud over 2 gange 

intro i gig til kaniner). 
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De få instruktørkræfter som er til rådighed SKAL bruges til 

grundinstruktion af kaniner og i outrigger rovagten. 

Ønsker man at blive frigivet i forskellige outrigger bådtyper, 

skal man møde i outrigger rovagten for at modtage instruktion. 

Hermed kan klubben få instrueret mange flere roere med få 

instruktør kræfter. Man opnår også at samle et flok med samme 

interesse, samt at kunne skabe indbyrdes kontakter og roaftaler.  

 

Efterårs / sensommer weekendtur i 4er Coastal (Coastal båd 

med 4 roere og styrmand) 

Opslag herom senere. 

 

                                                                            Casper Ørntoft 
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Generalforsamling 2015. 

♣ Ro-Vennernes årlige generalforsamling blev afholdt i Svend-borg 

Roklub d. 27. februar 2015 og forløb tilfredsstillende. 23 medlem-mer incl. 

bestyrelsen Hans Lindholm Jørgensen (HLJ), Willy Lund (WL), Erhard 

Rasmussen (ER) og Leif Nielsen (LN) havde oprindeligt tilmeldt sig; men 

desværre kom der frafald, idet 2 meldte afbud p.g.a. sygdom. Efter udløb af 

tilmeldingsfristen kom en enkelt efternøler til, hvilket gav et endeligt 

deltagerantal på 22 – Det laveste i mange år.  

Aftenen indledtes med, at formanden (HLJ) bød velkommen, hvorefter vi gik 

over til at afvikle generalforsamlingen med flg. dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Erling Jensen (EJ), som blev godkendt af alle. EJ 

kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt skriftligt i rette 

tid og dermed lovlig. Efterfølgende foreslog EJ, at de næste 2 punkter 

blev tage i et hug som følge af, at posten som formand og kasserer blev 

bestredet af samme person. 

2. Formandens beretning om det forløbne år 

HLJ fremlagde i meget korte træk år 2014’s gang. 

3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab 

HLJ fremlagde det reviderede regnskab, som viste et overskud på kr. 

1.156,85 og en formue på kr.37.658,21. Både beretning og regnskab 

blev herefter godkendt af de frem-mødte. 

Såvel formandens beretning som regnskab kan ses andetsteds her i 

ROPOSTEN. 

4. Forhøjelse af kontingent til kr. 175,- /par og kr. 100,- /enlige 

gældende fra 2016 . 

Har ikke været ændret siden 1999. Blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 

Intet modtaget.Valg af 2 bestyrelsesmedlem for 3 år 

På valg var LN (ønskede ikke genvalg). Desuden skulle der væl- 
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ges en ny for Ole Skyum Rudolph, som er flyttet til Kbh. Til af-løsning 

heraf foreslog bestyrelsen Anette Bruun (AB) og  Niels Raunholt 

(NR). Begge blev godkendt med applaus. 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

På valg var Kirsten Porsborg (KP), som indvilgede i at fortsæt-te. 

Godkendt. 

Endvidere havde man fået brug for erstatning af tidligere valgt 

suppleant Irene Borne (IB). Her foreslog bestyrelsen Niels K. 

Christiansen (kendt under tilnavnet Blues). Godkendt. 
7. Valg af revisorer for 2 år. 

På valg var Bent G. Christensen, som var villig til at fortsætte. 

Godkendt. 

Revisor nr. 2 er Ole Hansen (valgt i 2013). 

8. Eventuelt 

Herunder rettede formand HLJ en tak til LN (undertegnede), 

som nu mener at have aftjent sin ”værnepligt” siden Ro-Ven-

nerne’s 60 års fødselsdag i 2006. Som tak herfor blev der over-

rakt 2 fl. rødvin. 
 

Generalforsamlingen (varighed ca. ½ time) var nu et overstået kapitel. 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden herunder og gav 

ordet til formand HLJ, der takkede af ved at bede os rejse og råbe et ro-

hurra for Svendborg Roklub samt Ro-Vennerne. Endelig kunne vi nu 

samle os om aftenens næste højdepunkt – Det kulinariske, som i år var 

”Mørbradgryde med kartofler og surt” vel tilberedt og leveret af 

Slagter Richardt, Mølmarksvej. Drikkevarer (vand, øl eller 1 glas vin) 

til maden kunne købes til yderst rimelige priser. Efter middagen 

serveredes kaffe/te og kage. Sidstnævnte var en ualmindelig god tærte, 

som vi fik leveret fra Levnedsmiddelskolen. 
 

Aftenen igennem var der en ualmindelig god stemning, så først ved 21-

tiden ville forsamlingen hjemad. Opvasken var allerede klaret løbende. 

Det medførte, at den sidste del af oprydningen hurtigt var overstået. 

Kl. ca. 22 kunne lyset slukkes, og dørene aflåses.                   
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Ro-Vennerne  –  Formandens beretning 2014 

 

Ro-Vennerne  –  Regnskab 2014 
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Konstituering af bestyrelse. 

♣ Efter generalforsamlingen har Ro-Vennerne’s nye  besty-relse 

(ER, NR, AB, HLJ og WL) samt udtrådte (LN) afholdt et møde d. 11. marts 

2015 med det formål at byde de 2 nye bestyrelsesmedlemmer velkommen 

samt at fordele/tilrettelægge arbejdet fremover. 

Da såvel formands– som kassererposten i de sidste 2 år havde været 

klaret af samme person (HLJ) – altså lige vel rigeligt, blev det derfor 

besluttet at lette ham for dem begge. Dette medførte, at bestyrelsen nu 

ser således ud: 

Formand: Erhard Rasmussen. 

Kasserer: Niels Raunholt. 

Sekretær: Anette Bruun. 
 

HLJ, der har meget stort kendskab til roklubben og dennes ældre med-

lemmer, fortsætter herefter i bestyrelsen som menigt medlem og støtter 

i overgangsfasen de 2 nyvalgte (formand og kasserer). Endvidere vil 

AB – den nye sekretær – også varetage medlemskartoteket. 
 

Som hjælp til den nye formand og sekretær fik hver overakt en DVD 

indeholdende materiale (mødereferater etc.) fra LN’s samt en tidligere 

formand Svend Aage Hansen’s tid i Ro-Vennerne’s bestyrelse. 

 

Kommende aktiviteter: 
Som den første vil der her blive afholdt Sct. Hans Aften (23. juni) med 

spisning, bål på vandet og tilhørende båltale i Svendborg Roklub. 

Se nærmere herom i ROPOSTEN samt på opslag i Roklubben. 

Af yderligere arrangementer senere på året påtænkes en sommertur og  

foredrag (i vinterhalvåret).                    
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Nyborgvej 2-5700 Svendborg- Tlf. 62213313-www.jsxl.dk 

Åbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30-Lørdag-søndag 9.00-16.00 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Indmeldelse: 

Indmeldelsesblanket (forefindes i klubben) skal udfyldes og afleveres samtidigt med 

svømmebevis for 300 meter (fra svømmehal) til Bodil Aagaard, medlemskartoteket. 

Kontingent for Betaling 

Pr. Halvår *) Pr. År **) 

Unge, u/18 år 164,- 300,- 
Seniorer, o/18 år ***) 780,- 1.430,- 

*) Betalingsdatoer: 1. rate: 15. januar, 2. rate: 15. juli.  

**) Medlemmer, der betaler for et helt år ad gangen får 1 måneds rabat. 

***) I det år, hvor man fylder 18, rykker man automatisk op og bliver senior roer. 

Betaling: Roklubbens konto i Fynske Bank: reg.nr. 0815, kto. nr. 0000438669 

Husk oplys indbetaler (medl.nr.) og tekst, så kassereren kan se, hvad indbetalingen 

vedrører.  

OBS! Ved for sen indbetaling opkræves kr. 50,- i  rykkergebyr første gang, kr. 100,- 

anden gang. 

Udmeldelse eller adresseændring: 

Skal ske skriftligt til såvel kassereren som medlemskartoteket. NB! 

Medlemskabet er fortløbende og ophører kun ved udmeldelse og betaling af 

skyldigt kontingent. 

Nøgle:  

Depositum 200,- hos Svend Aa. Hansen. (tlf. 62221037. Mail saah@hansen.mail.dk) 

Annoncering i ”ROPOSTEN” tegnes af Willy Lund (tlf. 20 94 08 86) 

Bådleje af andre klubber: 

Ved leje af SR´s egne både skal henvendelse ske til Ninna Larsen. Tlf. 62 21 

40 12. Leje af DFfR´s udstationerede både skal ske ved henvendelse til Helle 

Skovsgaard tlf. 62 21 72 01. 

Andre klubbers overnatning: 

Roklubben samt Skarø Hytten aftales med Ninna Larsen, tlf. 62 21 40 12. 

Rovennerne af Svendborg Roklub:  

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Hans Lindhom Jørgensen, tlf 41 56 11 91 
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Svendborg Roklub 
Østre Havnevej 20, 5700 Svendborg 

Tlf.: 62 22 44 86. Hjemmeside: www.svendborgroklub.dk  

 

Funktioner og poster:   

Funktion 

Navn 

Adresse  Telefon 

Mobil 

E-mail 

Formand: 

Christen Stampe 

 

Rosenvej 16 

5874 Hesselager 

62 25 27 70 

22 99 75 17 

bsogcs@hesselagermail.dk 

 

Næstformand: 

Jan Rishave 

 

Bjørnemosevej 

4 

5700 Svendborg 

62 21 52 52 

28 90 93 14 

jan.rishave@gmail.com 

 

Kasserer: 

Jon Ousen 

 

Mira Mare 3 

5700 Svendborg 

62 20 83 43 kasserer@svendborgroklub.dk 

 

Rochef: 

Willy Lund 

 

Krøyersvej 16 

5700 Svendborg 

6221 7201 

2094 0886 

willylund52@gmail.com 

Husforvalter: 

Niels Fog-Petersen 

 

Vildrosevej 4 

5700 Svendborg 

62 20 57 25 

61 28 57 25 

nfp@nielsfog.dk  
 

Bådforvalter: 

Preben Østergaard 

 

Ørbækvej 292  

5700 Svendborg 

3071 6088 oester@ofir.dk 

Instruktionskoor. 

Willy Lund 

Krøyersvej 16 

5700 Svendborg 

6221 7201 

2094 0886 

willylund52@gmail.com 

Turudvalg: 

Ninna Larsen 

 

Bladvænget 20 

5700 Svendborg 

62 21 40 12 

40 82 23 72 

fysninnalarsen@sydfynsnet.dk 

 

Køkken:  

Stella 

Aabo Fog-Petersen 

Vildrosevej 4 

5700 Svendborg 

62 20 57 25 

61 69 57 25 

Stella.aabo@gmail.com 

Rovennerne:  

Hans 

Lindholm Jørgensen 

Vesterløkken 

11.1 

5700 Svendborg 

41 56 11 91 

 

Kirsten-hans@get2net.dk 

Sponsorudvalg: 

Finn Pedersen 

 

Albechsvej 6, st 

5700 Svendborg 

62 21 32 72 

23 20 34 28 

hofinn@gmail.com 

 

Udstationerede 

både: 
Helle Skovsgaard 

 

Krøyersvej 16 

5700 Svendborg 

62 21 72 01 

61 16 27 31 

helle.skovsgaard@gmail.com 

 

mailto:bsogcs@hesselagermail.dk
mailto:jan.rishave@
mailto:kasserer@svendborgroklub.dk
mailto:hofinn@gmail.com
mailto:helle.skovsgaard@gmail.com
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Funktioner 2: 

Hjemmesiden:  

Niels Fog 

Vildrosevej 4 

5700 Svendborg 

61 28 57 25 

 

nfp@nielsfog.dk  
 

Roposten: 

Gunnar L. Clausen 

Nyborgvej 453 

5881 Skårup 

21 28 27 94 glcmlc@mail.dk 

 

Outriggerudvalg 

Casper Ørtoft 

Toldbovej1A3.mf. 

5700 Svendborg 

21 68 74 90 ortoft@kabelmail.dk 

Medlemskartotek: 

Bodil Aagaard 

Bøgeløkken 11 

5700 Svendborg 

86 89 03 48 

20 15 53 04 

dille@privat.dk 

 

Udlejn. egne både:  

 Ninna Larsen 

Bladvænget 20 

5700 Svendborg 

62 21 40 12 

40 82 23 72 

fysninnalarsen@sydfynsnet.dk 

Udlejn. af klubhus: 

Margit Hvergel 

Flagspættevej 4 

5700 Svendborg 

62 20 57 61 

22 91 40 88 

hvergel 4@hotmail.com 

Udlejn.  af 

Skarøhytten  

Ninna Larsen 

Bladvænget 20 

5700 Svendborg 

62 21 40 12 

40 82 23 72 

fysninnalarsen@ sydfynsnet.dk 

 

Facebookprofil 

Majbritt Kjærulff 

Skovløkke 28 

5700 Svendborg 

40 16 52 41 majabritt@gmail.com  

Rokort.dk 

Benny Gliese 

Knastvænget 10 B 

5700 Svendborg 

38 79 36 35 svendborgroklub@mail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:glcmlc@mail.dk
mailto:dille@privat.dk
mailto:fysninnalarsen@gmail.
mailto:fysninnalarsen@gmail.com
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B 

April 2010: Solskin,  

men koldt  
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