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Aktivitetskalender
Dato

Kl

Aktivitet

Ansvar

12/5

17-19½
20 -

Ro og grill

Marianne
og Lene

1/6

8 -11
16 -19

1/5

29/5

Standerhejsning på Skarø

Ninna

10-16

Blå Kant Festival – Åben klub

17-19½
20 -

Ro og grill

Marianne
og Lene

7/7

17-19½
20 -

Ro og grill

Marianne
og Lene

4/8

17-19½
20 -

Ro og grill

Marianne
og Lene

1/9

17-19½
20 -

Ro og grill

2/6

20/8
18/9

Åbent hus

Deadline Roposten nr. 3
Morgenroernes sæsonslut m. brunch
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Kirsten A

Ugeskema
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FASTE AKTIVITETER

Rodage i udendørssæsonen:
DAG
KL.
AKTIVITET
Kontakt
Mandag
5.55
Morgenroning (Se opslag)
Kirsten A
8.00
Kaffebord/formiddagsroning Christen
Helle Skovsgaard
16.15 Quinderoning
Tirsdag

5.55
10.00
17.00

Morgenroning
Tirsdagspigerne
Sved på panden (herrer)

Kirsten A
Elsbeth
Knud Hansen

Onsdag

5.55
8.00
18.30
17.00

Morgenroning
Formiddagsroning
Fællesroning
Gigroning m. dobb.åre

Kirsten A
Christen
Se rokort.dk
Casper

5.55
17.00
17.00

Morgenroning
Klubaften
Gigroning m. enkeltåre 4-gig

Kirsten A
Se rokort.dk
Casper

Fredag

5.55
8.00

Morgenroning
Formiddagsroning

Kirsten A
Christen

Søndag

10.00

Klubroning kort/lang tur

Se rokort.dk

Sommer
Torsdag
Sommer

Gigroning: Tilmeld dig på rokort.dk

Via rokort.dk, opslag og mails kan du også selv invitere til roture.
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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SR – Standerhejsning 2016

Som sædvanlig var der en glad, forventningsfuld stemning ved årets standerhejsning. Jan
holdt talen:

SR – Svendborg Roklub Sæsonstart roning
Svendborgsund rykker Slut roergometre
Sure ro-km
Svedig rospinning Status robåde
Slebet robåde
Svendborgbåde, skrabet,
repareret Startklare robåde
Slæbestedet rengjort
Saltvand renser Sommertiden rykket Svømning relevant
Svømmeprøver registreret Sikkerhed, svømning, svømmeveste, redningsveste
Sommersæson roning starter Sommersolen rolig
Solskinsvejr, regnvejr
Svedeture, rundstykketure
Sjove rooplevelser Skriv
Roposten Skriv Rokort.dk
Svedige svende, seje søstre
Syvstjernen, Skarø,
Svendborgsund, Sparekassen, Smut,
single Sculler, Rovennen, Rudolph
Schmidt
Skarv, strandskade, skallesluger,
sølvmåge, svane, solsort,
skovspurv, stæreflokke, ryle,
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Rådyr
Sæler, sten
Svendborgsund, Skårupsund, Slottet, Skoven, stranden, Snævringen,
revet,

Strømmen, sejlbåde, Skarøfærgen
RokonkuRRenceR
Ro sport – sjov sport - Svendborg Roklub –
sommersæsonen starter!!

Da standeren på smukkeste vis var hejst og rohurraet råbt, kunne de 51
fremmødte kaste sig en herlig brunch fremtryllet af den nye køkkenchef Else - og hendes hjælpere. På
billedet er Else ved at åbenbare
menuen.
Også den
nye rochef Knud havde lejlighed til
at fortælle lidt om sine planer.

Vi skal have navngivet de 2 ener coastalbådebåde!

- og medlemsskaren opfordres til at komme med forslag til disse navne. Skriv
dine forslag på en seddel og put den i papkassen i pejsestuen senest den 15.
maj. Blandt de indkomne forslag vælger bestyrelsen de to navne.
Præmien til dem, der har foreslået disse navne, er en deltagelse i et af Ro og
grill-arrangementerne. (Hvis flere har foreslået vindernavnene trækkes lod)
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Nyt fra OUTRIGGERAFDELINGEN

Hej All,
Vores gamle dobbeltsculler er blevet solgt, da den kun er på vandet en
eller to gange om året. I stedet kunne vi f.eks. anskaffe en dobbelt coastal.
I april / maj kommer der en ener og en dobbelt coastal til Svendborg
Roklub på prøve. Her er det så op til medlemmerne at prøve båden for at
se, om det kunne blive en fremtidig investering. Nærmere information på
rokortet.dk

Med venlig hilsen
Casper Ørtoft
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Korttursstyrmandskursus

Om vi skal se frem til det med glad forventning eller skræk er nok ganske
individuelt, men en kendsgerning er det, at om få år vil så godt som alle både,
der stævner ud fra flydebroen, være under kommando af en kvindelig styrmand.
På det nys afholdte korttursstyrmandskursus var ti af de tolv kursister kvinder,
mens sværdsiden kun kunne mønstre to ældre herrer.
Den teoretiske del af kts-kursuset handlede om alt muligt fra teori om
roreglement og klubvedtægter til vind- og strømforhold og vigeregler, men også
praktiske ting som tovværksarbejde og håndtering af robåde indgik.
Instruktør var Claus Lerche, som klart og kontant gennemgik kursusplanens
mange punkter.

"Dette er en robåd!"

"Løft, den vejer
næsten ingenting."
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Medlemsmøde 16. marts

Formand Christen bød velkommen og forklarede, at bestyrelsen betragtede
mødet som en mulighed for medlemmerne om at give udtryk for deres ønsker og
forventninger til klubben. Bestyrelsen vil efterfølgende se på de forskellige ideer
og bestemme, hvorledes de eventuelt kan føres ud i livet.
Bestyrelsens størrelse - altså antallet af medlemmer - ønskedes ikke ændret.
Skarøhytten: Forholdene omkring udlejning og egne medlemmmers benyttelse
af den ønskedes ikke ændret. Skønt det, at nye rofarvandsregler kræver en
langtursstyrmand i båden for at ro derover, sætter sine begrænsninger, skulle
klubben beholde den.
Arbejdsopgaver i SR bør ikke pålægges, men det forventes, at alle påtager sig
opgaver i det omfang, de har mulighed for det.
Udlejning af både og hus har sjældne gange giver problemer. Der bør opstilles
klare regler.
De forskellige tillidspersoner fremlagde derefter planer og ønsker inden for
deres områder.
GC
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Nyt fra bestyrelsen

Generalforsamlingen er allerede fortid. Den delvis nye bestyrelse har afholdt sit
første møde, og skal prøve at ”finde sine ben” – det skal nok blive godt!
Det var som sædvanlig dejligt, at vi var så mange, og at den forløb i god ro og
orden – ledet fint af Poul Weber.
Også standerhejsningen havde som vanligt stort fremmøde, og de positive
tilbagemeldinger er et godt signal om endnu en god ro-sæson.

Bestyrelsen arbejder videre med de projekter, som vi ikke nåede i mål med i
2015. Første og fremmest er der sendt ansøgninger til fonde om penge til
bådehejse. Spændende om det lykkes.
Vi har også indhentet tilbud på bedre faciliteter for vore overnattende gæster.
Desværre kan det vise sig at blive så dyrt, at vi stiller det i bero til senere. Og
”nøjes” med små forbedringer af det, vi har.

Som I ved, har sikkerheden længe haft bestyrelsens fokus. Vi havde for nylig på
et medlemsmøde besøg af konsulent fra DFfR Anna Karina Eli Gravad, der lod os
forstå, at hun på lignende møder i andre roklubber fremhævede SR`s
Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi i bestyrelsen har
været forundrede og frustrerede over indstillingen
i DFfR på generalforsamlinger fra nogle af landets
største roklubber. Derfor er det med tilfredshed, at
man i seneste nyt fra DFfR – gå ind på deres
hjemmeside og læs reglerne – kan konstatere, at
vores ”råben højt” har givet pote, så der nu stilles
krav til klubberne om f.eks. aflæggelse af
svømmeprøve. Det er stadig for vagt efter vores
mening, men dog et skridt på vejen.
Jeg og de øvrige i bestyrelsen ønsker alle medlemmer en herlig ro-sæson.
Christen Stampe, formand

På billedet ses den hårdtarbejdende, sveddryppende formand
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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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- det er det, vi kan li'
"Hvor mange stykker tror du, du
kan være bekendt at tage?"

"Er det Svendborgpølsen?"

"Du har en flot tandrække,
bruger du Colgate?"
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Knud Reimers

Ved generalforsamlingen i februar fik vi ny
rochef, og han hviler ikke på sit grønne øre, men
er allerede i gang med de mange opgaver, som
denne tillidspost rummer. Rochefen har et
afgørende ord at skulle have sagt i alle mulige
forhold omkring roningen fx sikkerhed.
Derfor har vi i Ropostens redaktion besluttet at
skrive lidt om, hvem Knud Reimers er, og hvilken
baggrund han har.

Som 13-årig gik han til skoleroning, som var henlagt til Odense Roklubs
faciliteter. Og det var noget, der passede den unge mand- interessen var
vakt og OR havde fået et nyt medlem. Snart kastede han sig over
kaproning, og dobbeltsculler varden foretrukne bådtype, og kun et
sammenfald af uheldige omstændigheder forhindrede ham og hans
makker i et danmarksmesterskab. Derimod lykkedes det sammen med en
flok unge roere at hive et juniorDM i otter hjem. Samtidig var han i
tømrerlære. I 1969 blev langtursstyrmand.
Med visse pauser holdt han gang i roningen fx
også, mens han var i Søværnets frømandskorps.
Mens han havde avocadoplantage i Spanien,
kneb det derimod.
I 2003 endte han efter megen faren omkring i
verden på Langland, og som næstformand og
materielchef i Rudkøbing Roklub. For at ro
sammen med roere på hans egen alder og
styrke, meldte han sig ind hos os i SR - og i år
blev han så valgt til rochef.
14
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Se evt.:www.bbchristiansminde.dk
For nærmere aftaler og ønsker
Kontakt os 20212254/61120841

Som genbo til
Svendborg Roklub
har vi muligheden for
at tilbyde overnatning m.m.
i vores B&B Christiansminde
med udsigt over Sundet
i hjertevarme omgivelser
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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. 12 pr. stk.
Luksussmørrebrød fra kr. 24 pr. stk.
Dagens ret mandag til fredag kl. 11 – 17
Kr. 52 pr. portion.
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Fællesspisning

Ro og grill

Sidste fællesspisning blev afholdt torsdag den 14. april med lammekølle
og dejlig dessert. 36 glade deltagere gik til maden med god appetit.
Roning er ikke bare god motion, det gir GOD appetit!
Alle sæsonens fællesspisearrangementer har haft god tilslutning med 25 –
43 deltagere. Stemningen har hver gang været veloplagt og fornøjelig.

33.

Fra maj måned starter vi igen med et månedligt RO & GRILL
arrangement.
Først ror man - fra kl. 17 – 19.30
Kl. 20 er grillen varm og parat. ”NOGEN” har imens fremtryllet salat, brød
og andet tilbehør til de hjemvendte roere.
Man medbringer selv sit kød eller fisk til grillen.
Øl og vin kan fås til moderate priser, men man er også velkommen til at
tage sit eget med.
Ro & grill: 12. maj 2. juni 7. juli 4. august 1. september
NB. Der bliver kun salat og andet tilbehør, hvis nogen melder sig til at lave
det!
(Billederne er fra Ro og grill d.3. maj 2012)
Hilsen cocktailpigerne
Lene & Marianne
17
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SVENDBORG ROKLUB 2016

Punkt 1 Generelt
Den almindelige rosæson er i sommerhalvåret fra standerhejsning til
standerstrygning. Uden for denne periode er det vinterroning, se punkt 6.
Et bådhold består af ansvarlig styrmand og fuldtallig bemanding. Hver roer
sørger for sin vest. Til bådene hører øsekar, bådshage, anker, fende-re,
stander og flag. Ved roning i mørke skal medbringes klart, hvidt
lys.
Passage
rer må ikke medtages.
Alle roere
skal hvert år gennemføre 300 m uafbrudt svømning ved aflæggelse af
svømmeprøve. Der skal roes med oppustelig redningsvest, når
vandtemperaturen er under 13° C DMI v/Smørmosen. Såvel private som
klubbens oppustelige redningsveste skal funktionskontrolleres hvert
år.
Ved
vandtemperatur over 12° C, må der roes uden vest, når man har aflagt den
årlige vesteprøve. Minimum svømmevest medbringes indenfor dagligt
rofarvand og redningsvest udenfor dagligt rofarvand.
Punkt 2 Dagligt rofarvand
Dagligt rofarvand, hovedsagelig kystnært, for inrigger, gig og coastal
både:
d Vest til Lehnskov redningspost og Vornæs bagbåke
Mod Øst til Skårupøre ishus og Thurø rundt
Mod Syd langs Nørreskoven til noret
Dagligt rofarvand, hovedsagelig kystnært, for sculler:
Mod vest til Rantzausminde Havn / Odden v/Iholm
Mod øst til Skårupøre ishus
Mod syd til Valdemars Slot bro
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Punkt 3 Styrmandens ansvar
Styrmandens ansvar er at roturen er indskrevet i Rokort.dk. Efter hver tur
skal båden rengøres og tørres af indvendig og udvendig samt evt. tang fjernes
fra bådvogn.
Ingen båd
må gå ud uden en autoriseret styrmand. Styrmanden har ansvar for og
kommando over båd og mandskab. For at blive godkendt som
korttursstyrmand skal en roer være fyldt 15 år.
I 3’er
gigbåd skal der minimum være to roere placeret som 1’er og 3’er.
Punkt 4 Instruktion
Nye
medlemmer skal gennemgå et instruktionsforløb med uddannet instruktør
for hver bådtype der benyttes. Roeren frigives af en instruktør, som ikke har
været særlig involveret i den pågældendes instruktionsforløb. Nye
medlemmer skal forevise svømmebevis og indtil vesteprøve er aflagt ro med
redningsvest.
Nye medlemmer med tidligere erhvervede styrmandsrettigheder skal
aflægge en praktisk prøve med en instruktør fra Svendborg Roklub for at få
deres rettigheder
godkendt.
Nye roere må
kun instrueres i den almindelige rosæson.
Punkt 5 Ansvar
Hvis et medlem udviser beviselig uagtsomhed og skader materiel som
tilhører SR, er medlemmet pligtig til at erstatte skaden. Forårsager roerne
skade på anden mands ejendom, påtager klubben sig intet ansvar herfor.
Punkt 6 Vinterroning
Vinterroning må kun finde sted i de anviste inriggere, hovedsagelig kystnært
og i følgende farvand:
Mod Vest til
Rantzausminde Havn / Odden v/Iholm
Mod Øst til
Øgavl
Mod Syd til
Nørreskovens Bådelaug
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Vinterroning må kun udøves fra en halv time efter solopgang til en halv time
før solnedgang og af frigivne roere, som er godkendt af rochef / bestyrelse til
vinterroning. Der skal ved vinterroning altid roes med oppustelig
redningsvest. Ungdomsroere skal være i følgeskab med mindst én seniorroer.
Punkt 7 Reglement for langture
På enhver langtur, dvs. roture udenfor dagligt rofarvand, skal DFfR´s
gældende langtursreglement overholdes. Husk traditionel eller oppustelig
redningsvest. Svømmevest er ikke nok.
Langture af flere dages varighed, samt ture i fremmede både, skal indføres i
langtursprotokollen og tilladelse gives af langtursrochef / rochef /
bestyrelsesmedlem.
For at få langtursstyrmandsret, skal følgende krav opfyldes:
Minimum haft korttursstyrmandsret i 1 år.
Have deltaget i klubbens kæntringsøvelse.
Have roet mere end 700 km, heraf mindst 300 km i forskellige farvande
udenfor dagligt rofarvand.
Have prøvet landgang på åben kyst med pakket båd.
Være
fyldt 18 år.
Have
bestået DFfR’s langtursstyrmandskursus.
Punkt 8 Andet
Udover roreglementet, henvises til Svendborg Roklubs love.
Bestyrelsen, den 1. januar 2016
Christen Stampe
Formand for Svendborg Roklub
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Roning i møRke

Det første, der falder en ind, når man hører om roning i mørke, er, hvorfor vente
til det bliver mørkt, de kan bare tage bind for øjnene.
Men de svarer, at det er flot at se alle de mange lys inde på kysterne, og så er
der spændingen, om hvorvidt de nu uden skader kommer uden om alle de pæle,
sten og bøjer, der findes i vort rofarvand.
I roreglementet står:
"Ved roning i mørke skal medbringes klart, hvidt lys."
I en situation, hvor der ikke er alt for meget stof til Roposten, er det jo et oplagt
udsagn at kaste sig over og problematisere.
Straks vil der være nogle, som spørger om, hvor det hvide lys skal opbevares
- i forreste eller bageste skotrum. Vores råd skal være: Læg lyset i bageste rum
tæt ved rorgængeren og f.ex. pakket ind i en vandtæt sejldugspose. Men for at
komme til det væsentlige: Skønt det ikke nævnt, må vi gå ud fra, at det klare
hvide lys skal stråle ud i omgivelserne, hvilket indebærer, at styrmanden
pålægges den opgave at sikre sig, at der er tørre, tændsikre tændstikker
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eller et fyrtøj med på turen. Af sikkerhedmæssige grunde, man må gå ud fra, at
mørkeroning foregår i stille vejr, ellers kunne det være svært at undgå, at lyset
gik ud.
For at undgå al besværet foreslår Roposten i øvrigt, at man i stedet for det hvide
lys medbringer en god lommelygte.

Ud over alle de gadelamper, mørkeroerne kan sidde og kigge på, kunne de også
for en stund løfte blikket og beundre stjernehimlen. De kunne repetere den
gamle regel om, hvordan man ved hjælp af Karlsvognen let finder Nordstjernen
og dermed nordretningen. (Nyttigt for at finde hjem).
Der er kun en af planeterne, som er let at få øje på her i maj måned, og det er
Jupiter, som aftenerne midt på måneden står forholdsvis tæt på den fulde måne.
Skønt Jupiter ikke ser ud af så meget med det blotte øje, er den den største af de
planeter, der kredser uden om solen. Dens tværmål er ti gange jordens.
GC
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Referat af generalforsamling 26/2-2016.

Formanden (Erhard Rasmussen) bød velkommen til de 17 fremmødte,
hvorefter vi gik over til at afvikle generalforsamlingen med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Tove T. Thomsen, som blev godkendt af alle.
2. Formandens beretning om det forløbne år.
Erhard fremlagde beretning. Den blev godkendt af de fremmødte.
3. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Vores kasserer Niels Raunholt var desværre blevet forhindret i at
møde til generalforsamlingen, så Erhard gennemgik regnskabet. For
2015 var indtægter i alt 17513,50 kr. Udgifter var 3612,00 kr.
Overskuddet blev 13901,50 kr. Kassebeholdningen er steget til
51859,71 kr. Regnskabet blev godkendt af de fremmødte.
4. Hvis der er stemning for det, vælges et banko udvalg, som skal stå
for at afholde bankospil.
Foreløbigt er bankospil ikke aktuelt.
5. Indkomne forslag fra Tove T. Thomsen: ”Kontingentet skal være
det samme for singler som ægtepar 100/200 kr. Jeg kan ikke se
at singler skal betale mere end de der er gift. De enlige har jo i
forvejen kun en indtægt at betale med”.
Tove frafaldt forslaget.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Tove T. Thomsen og Else Bylov
stiller op.
Begge blev valgt med applaus.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Mona Jensen blev valgt 1. suppleant. Det lykkedes ikke at finde en 2.
suppleant. Det vil bestyrelsen prøve at finde.
8. Valg af 2 revisorer. Ole Hansen og Bent Christensen.
Begge blev genvalgt med applaus.
9. Valg af 2 revisorsuppleanter.
Ingen blev fundet. Bestyrelsen finder dem, hvis behovet opstår.
10. Eventuelt.Der var intet at bemærke. Ref. Erhard Rasmussen
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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.
Betaling
Pr. halvår
Pr. år
*)
**)
164,300,840,1.540,-

Kontingent
for

Unge, u/18 år
Seniorer, o/18 år ***)

*) 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)

Bådleje af andre klubber:

SR´s egne både kan lejes. Leje af DFfR´s udstationerede både skal ske ved
henvendelse til Helle Skovsgaard tlf. 62 21 72 01.

Andre klubbers overnatning:

SR udlejer lokaler i klubhuset samt i Skarø Hytten.

Rovennerne af Svendborg Roklub:

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Erhard Rasmussen 23 23 78 37
Se side 24
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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
Formand:
Christen Stampe

Adresse

Rosenvej 16
5874 Hesselager

Telefon
Mobil
62 25 27 70
22 99 75 17

E-mail

Næstformand:
Jan Rishave

Bjørnemosevej 4
5700 Svendborg

62 21 52 52
28 90 93 14

jan.rishave@gmail.com

62 20 83 43

kasserer@svendborgroklub.dk

Rochef:
Knud Reimers

5700 Svendborg

29 70 27 06

reimersknud@gmail.com

Husforvalter:
Carsten Dam
Petersen
Bådforvalter:
Preben Østergaard

Johan Lumbyesvej 4
5700 Svendborg

20 30 17 99

dam46@live.dk

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

Kasserer:
Jon Ousen

Køkken:
Else Bylov

Mira Mare 3
5700 Svendborg

Ellen Grubbesvej 4
5700 Svendborg

bsogcs@hesselagermail.dk

22 58 88 16

else.bylov@jubii. dk

Outriggerudvalg
Casper Ørtoft

Toldbovej1A3.mf.
5700 Svendborg

21 68 74 90

ortoft@kabelmail.dk

Sponsorudvalg:
Finn Pedersen

Albechsvej 6, st
5700 Svendborg

62 21 32 72
23 20 34 28

hofinn@gmail.com
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Funktioner 2:

Medlemskartotek:
Bodil Aagaard

Bøgeløkken 11
5700 Svendborg

86 89 03 48
20 15 53 04

dille@privat.dk

Udlejn. af klubhus:
Margit Hvergel

Flagspættevej 4
5700 Svendborg

62 20 57 61
22 91 40 88

hvergel4@hotmail.com

Krøyersvej 16
5700 svendborg

62 21 72 01
61 16 27 31

Helle.skovsgaard@gmail.com

61 28 57 25

nfp@nielsfog.dk

Nyborgvej 453
5881 Skårup

21 28 27 94

glcmlc@mail.dk

Lille Eng 1c
5700 Svendborg

40 16 52 41

majabritt@gmail.com

Knastvænget 10 B
5700 Svendborg

38 79 36 35

SvendborgRoklub@gmail.com

Stubbevangen 6
5700 Svendborg

23 23 78 37

erhard@mail.tele.dk

Udlejn. egne både:

Udlejn. af
Skarøhytten og
SR-gæsterum
DFfR udst.både
Helle Skovsgaard
Hjemmesiden:
Niels Fog

Roposten:
Gunnar L. Clausen
Facebookprofil
Majbritt Kjærulff
Rokort.dk
Benny Gliese

Rovennerne:
Erhard Rasmussen

Vildrosevej 4
5700 Svendborg

.
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I marts 2012 havde en
eller anden "pyntet"
vores hus

ROPOSTEN

SVENDBORG
ROKLUB
Østre Havnevej 20
5700 Svendborg
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