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Aktivitetskalender forsommeren 2012
Dato

Klokken

Aktivitet

Ansvarlig

22-mar

19.30

Styrmandsmøde

Preben

25-mar

11.00

Standerhejsning m frokost

Stella

Langtur til Holland - (m. 2 årer)

Ninna

05-apr

Påske
20.00

Ro og grill

Preben

11-apr

17.00

2 års kaninaften

Preben

17-apr 18.00 – 22.00 K-stmd. kursus

Claus / Willy

18-apr 19.00 - 21.00 Instruktørmøde

Bodil

24-apr

Claus / Willy

18.00-22.00

K-stmd. kursus

24-apr 20.00 - 21.00 Sidste vinter svømmeaften

Preben

28-apr

Roskole

Bodil

29-apr 10.00 - 16.00 Roskole

Bodil

03-maj

Ro og grill

Preben

Praktisk Langtursstyrmandskursus

Claus

9.00 - 17.00
20.00

3,4,5 maj

(se www.roning.dk)
06-maj

10.00-17.00

Standerhejsning Skarø

Claus

31-maj 18 .00 - 20.00 Vise både frem ved Fitnessdk

Preben

05-jun

8.00 - 18.00

Tåsinge rundt

Claus

07-jun

20.00

Ro og grill

Preben

22,23,24 juni
23-jun

hele dagen
18.00

Vi ror DK rundt
Skt. Hans aften fest og bål

Ninna
Karen

og Stella

28-jun 17.00 - 20.00 Opfølgningskursus for alle styrmænd
Preben
Rochefen
ret til ændringer forbeholdes

OBS! Giv venligst besked, hvis du selv vil tage
ROPOSTEN med fra klubben – så sparer vi dyr porto.
Sig, ring eller skriv det til et bestyrelsesmedlem eller redaktøren
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Ugeskema
FASTE AKTIVITETER
Rodage i udendørssæsonen:
DAG
Mandag

KL.

AKTIVITET

Kontakt

5.55
8.00
16.15
17.00

Morgenroning (Se opslag)
Formiddagsroning
Sved på panden (damer)
Instruktion

Finn
Christen
Helle
Bodil

Tirsdag

5.55
10.00
17.00

Morgenroning (Se opslag)
Tirsdagspigerne
Sved på panden (herrer)

Finn
Elsbeth
Knud

Onsdag

5.55
8.00
17.00

Morgenroning (Se opslag)
Formiddagsroning
Instruktion

Finn
Christen
Bodil

Torsdag

5.55
17.00

Morgenroning (Se opslag)
Klubaften m. roning og kaffe*

Finn
Preben

Fredag

5.55
8.00

Morgenroning (Se opslag)
Formiddagsroning

Finn
Christen

Søndag
10.00 Madpakkeroning**
*) Første torsdag i hver måned: Ro og grill
**) En søndag hver måned: Langtur kl. 9 til ca. 19

Claus

Klubben er naturligvis åben altid for medlemmer, så man frit kan
arrangere sig med rokammerater.
Et mere udførlig ugeskema findes på opslagstavlen og hjemmesiden.
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Indhold

nr. 2 2012

Vision for Svendborg Roklub
5
Medlemsaftner. Ro og grill
7
Styrmandskursus
9
Medlemsliste (kun i trykt udgaveo men det er så småt, at det ikke kan læses)
Roskole på Cuba
15
Standerhejsning
20

Indlæg sendes bedst pr. mail til
glcmlc@mail.dk.
Deadlines i 2012: 20/4, 31/5, 7/9
og 15/11.
Redaktør: Gunnar Clausen
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Svendborg Roklub skal have en vision
Som besluttet på generalforsamlingen den 8. februar er der blevet nedsat et
visionsudvalg bestående af tre personer.
Udvalgets opgave er at finde frem til, hvad det er, medlemmerne forventer
og ønsker, at roklubben skal være for en klub. Og hvad den skal stå for i
fremtiden.
Udvalget vil tage sig god tid til at høre efter alles meninger og forventninger
og prøve at samle alle input i en overordnet vision for klubben.
Vi håber derfor, at alle vil deltage i denne proces i løbet af sæsonen, så en
vision kan være færdigformuleret inden næste generalforsamling.
Hvis I har noget input til denne proces, er I velkomne til at kontakte en af os
tre, som sidder i udvalget eller sende os en email:
Helle Skovsgård

email: helle.skovsgaard@gmail.com

Karen Lorenzen

email: kalloren@gmail.com

Preben Lundsteen

email: plundsteen@hotmail.com

Ved standerhejsningen åbnede
Preben - rochefen - for de
kommende måneders debat om
klubbens vision.
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HAVNENS
FISKERIARTIKLER
Jessens Mole 3, 5700 Svendborg

Tlf.: 62 21 52 06
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Hvad er nu det ?
Ja, det er det , som vi tidligere kaldte pujleroning , men nu med sociale
aktiviteter bagefter.Vi har derfor rykket klubaften til torsdage. Der vil være
sammensætning af bådehold blandt de fremmødte kl 17. Dette vil blive
foretaget af en bådehusvagt (typisk en styrmand). Tanken er så at denne
bådehusvagt efter at holdene er taget afsted på vandet, går ovenpå og
forbereder kaffe og kage, evt laver en hurtig lagkage eller hvad man nu har
lyst til. Det kan også være noget mere nærende som en grønsagstærte,
fuldkornstoast eller blot en pose chips og dertil klubbens billige øl og vand…
Det er kun fantasien og bådehusvagten som sætter grænserne for hvad de
sultne roere skal fristes med når de kommer hjem fra en dejlig rotur kl 20
eller lidt senere. Alle tilbud naturligvis til attraktive klubpriser.
Jeg håber meget at der bliver taget vel imod dette nye initiativ som er til for
alle medlemmer. Der vil naturligvis være et stort behov for styrmænd som vil
påtage sig en tjans eller to som bådehus vagt samt være traktør bagefter.
Kontakt mig derfor venligst på email plundsteen@hotmail eller send mig en
sms på 29283063.
På forhånd tak for jeres opbakning.
Preben Rochef
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Richardt’s KØD

.

Tlf. 6221 2895
Møllemarksvej 100, Svendborg
Pølseborde 79,- kr min. 6 pers.
Kogt landskinke m/røræg og asparges. Røget
skinkefilet m/røræg og asparges. Røget og almindelig rullepølse Jagtpølse, Æggeskinkepølse,
Porthousepølse, Champign.pølse Fransk
hvidløgsalami, Skinkesalami,Pebersalami,
Peberbidder, Cognacpaté, Fransk hvidløgspaté
Tillæg for brød, smør og fedt, 13,- kr.

Lækre håndmadder 10 kr pr. stk.
Luksussmørrebrød fra 22,- kr pr. stk.

Varm mad mandag til fredag kl.11 - 15
45,- kr pr. portion
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Opfølgende styrmandskursus i juni
Som noget nyt i år vil vi tilbyde alle styrmænd, kortturs- som langtursstyrmænd, et frivilligt opfølgningskursus med hovedvægten på den praktiske
del.
Dette er et nyt tilbud, som vi ønsker at give alle, da det kan være mange år
siden, man har erhvervet sine rettigheder og kan have et ønske om at
gennemgå de almindelige procedurer og manøvre i en robåd sammen med
en rokammerat, som bestyrelsen har udpeget til at kunne være sparrings
partner.
I 2012 vil dette være et frivilligt tilbud, men vi håber naturligvis, at alle, som
fortsat ønsker at være styrmænd i klubben, vil melde sig. Målet er, at alle
styrmænd skal føle sig trygge og have en ajourført viden om personsikkerhed,
materiel, vejr og vind. Dette vil øge roglæden for alle, samt forhåbentlig
reducere risikoen for, at farlige situationer vil kunne opstå i vores dejlige,
men stærkt befærdede og strømfyldte farvand.
De nærmere detaljer er endnu på planlægningsstadiet, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen ved den 28. juni, hvor vi har planlagt dette kursus.
Preben, Rochef
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Hvis der opstår problemer med
klubhusets faciliteter, kan man
henvende sig til Niels Fog-Petersen
6128 5725
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Svendborg Roklub
MEDLEMSLISTE pr. april 2012 (ordnet efter fornavne)
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Gennem årene har Rovennerne støttet Svendborg Roklub på
flotteste vis.
Rovennerne afholder en række arrangementer så som
udflugter, besøg hos firmaer og bankospil. Det er alt
sammen ganske fornøjeligt, men har altså også det formål at
skaffe midler til forskellige indkøb af ting, som klubben
mangler.
Og det er ikke småting, som den generøse giver gennem
tiderne har hjulpet med. Jeg tænker her på eksempler som
”Rovennen” og nu sidst 10 000 kr til selv-oppustelige veste.
Vi i Svendborg Roklub bør i ny og næ sende en venlig tanke
til Rovennerne.

GC
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NINNA instruerer om
Langtursroning og langtursbevilling
Langtursroning = roning uden for daglig rofarvand.
I hver båd kræves mindst 1 L-styrmand.
Langtursstyrmandsskabet tildeles – (efter bestået D.F.f.R.kursus) roeren af
egen klub, når klubbens normer for denne tildeling er opfyldt.
Ingen bådtransport ( over land) uden klubbens vidende –
under transport skal båden forsikres.
Kun roere der har aflagt svømme/vesteprøve, må tage på langtur.
Husk at oplyse L-styrmanden om sygdomme der vil kunne påvirke turens
gennemførelse (diabetes, epilepsi, allergiske reaktioner, etc.)
Langtursbevilling
1. Endagsture i klubbens eget materiel. Hertil kræves ingen
langtursbevilling.
(Klubbens L-styrmænd har en stående bevilling.)
2. Flere dages ture i klubbens eget materiel.
Hertil kræves langtursbevilling.
3. Langture i materiel lånt i andre klubber.
Hertil kræves langtursbevilling.
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Er man på langtur med blandet besætning (roere fra forskellige
klubber) – og forårsager skade på båden, deles man almindeligvis om
skaden. Er denne af væsentlig størrelse falder erstatningspligten
tilbage på ens roklub. Derfor: husk at få langtursbevilling når du skal
ud i lånt materie. Eller betal selv ----

Ninna
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På roskole i syv år
Morgenroerne Lena Birch Christiansen og Flemming Skousen
har under en ferie i Cuba besøgt en af landets roklubber
Tekst og foto: Flemming Skousen (199325)
Alt, der kan flyde, sendes på vandet.
Det er det indtryk, gæster let får ved et besøg i roklubben i Cienfuegos.
Byen er den største i provinsen af samme navn, og roklubben er provinsens eneste.
Vi er i Cuba, i en af de vestlige provinser i et land, der har ro-sæson hele året, fordi
klimaet begunstiger
udendørs-sport.
Ro-akademiet har 51
elever, som ror morgen og
aften og går i skole
sammen med andre unge
sportsfolk om dagen. De
bor i klubben.
Men det er ikke på
grund af den nemme
adgang til havet året rundt
eller flittig brug, at
materiellet ligner noget,
der er modent til skrotning. For de fleste af bådene ER faktisk allerede skrottet – i
andre klubber i andre lande.
Roklub og roskole Academia de Remos y Velas får mange af sine både fra især en
roklub i Canada – Kingston - og en roklub i Frankrig – St. Nazaire. Og i Cienfuegos
venter der det ofte meget slidte materiel en ny fremtid, og de unge cubanske roere
tager imod gaverne fra udlandet med kyshånd.

Hjælp fra Holland
Den dag i marts, vi var på besøg i roklubben i Cienfuegos, mødte vi en hollandsk roer,
som havde besøgt klubben 15 år tidligere, og hun mente at kunne genkende flere af
bådene fra dengang.
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Lida Eppenga fra roklubben i Hilversum mellem Amsterdam og Utrecht indfandt sig
i Academia de Remos y Velas - den cubanske roklubs officielle navn – med to formål:
Dels at komme en tur på vandet i en båd sammen med en makker fra Holland og
cubanske roere, dels at undersøge behovet for materiel hjælp fra Holland.
Roturen fik hun lovning på dagen efter, den hollandske bistandshjælp til den
cubanske roklub arbejdes der videre med, og udsigterne vurderede Lida Eppenga
som gode.
Set med hendes øjne er den geografiske afstand mellem klubben i Nordholland og
klubben ved Bahia de Cienfuegos på det vestlige Cuba del til at overvinde.

Fylder en container
- Vi fylder en container, og fragt-omkostningerne er ikke skræmmende, er hendes
holdning, som også deles af hendes klub. Det var rokammerater i Hilversum, der
havde givet Lida Eppenga som ferie-opgave at tjekke, om udskiftet hollandsk materiel
kan bruges i Cienfuegos.
Og det er hun slet ikke i tvivl om, at det kan. I Cuba ligger skrot-grænsen noget
højere end i vestlige roklubber.
- I klubben i Cienfuegos er de rigtig dygtige til at reparere materiellet, siger Lida
Eppenga. – I Hilversum køber vi bare en ny båd, når den brugte ser ud til at trænge til
udskiftning.
I Vesteuropa – og i Svendborg – er det typisk i Vesttyskland, nye både bestilles, men
ikke i Hilversum-klubben. Ifølge Lida Eppenga kan både fra kinesiske bådebyggere
sagtens konkurrere med vesttyske på kvaliteten, og så er de væsentligt billigere.

Otteren er
på vandet
så godt
som hver
dag, også
med
blandet
besætning
af piger og
drenge.

Roposten nr. 2 2012

Side 16

Udvalgte roere
Academia de Remos y Velas – frit Google-oversat til ”skole for årer og sejl” – er ikke
en helt almindelig roklub, som vi kender dem i Europa. Cienfuegos’ indbyggere – dem
er der ca. 160.000 af - kan ikke bare gå ind fra gaden, hvis lysten til romotion skulle
melde sig. Medlemmerne – eller mere korrekt: eleverne – er håndplukkede.
Roskolens leder, Richard Rodriguez Morejon, forklarer, at hvert år udvælges nye
hold til ro-akademiet, og udvælgelsen finder sted på skoler i hele provinsen.
- Der stilles bl.a. fysiske krav, siger Morejon, og der optages både piger og drenge.
I øjeblikket går 51 unge – 16 piger, 35 drenge i alderen fra 13 til 19 år – på
akademiet, hvor de bor og spiser.
De, der har lysten og evnerne, kan se frem til syv år på akademiet, hvor de ror
morgen og aften og ellers følger undervisningen på en skole i byen sammen med
andre sportsudøvere.

Ingen veste
Richard Morejon, der er gammel roer, er stolt over, at hans roskole er den bedste i
Cuba og opnår fornemme placeringer ved de fleste regattaer. Og, siger han med
stolthed, leverer materiale til de cubanske ro-landshold. Slidt materiel, som andre
har kasseret, stiller sig ikke i vejen for topplaceringer i Cienfuegos.
Bådene passes og
plejes, som var de
nye.
Han erkender, at
hans materiel ikke er
det ypperste, for at
sige det mildt, men
en ansat i værkstedet
med hænderne
rigtigt skruet på
udretter små
mirakler med de
nedslidte både. Der
skal virkeligt alvorlige
havarier til, før en båd kasseres, og de bærer alle synlige vidnesbyrd om utallige
reparationer over og under vandlinjen.
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Men tilsyneladende holder de tæt, og godt det samme – i den store bådehal kunne
vi ikke få øje på en eneste redningsvest, og der var i hvert fald ingen med i de
outriggere, der var på vandet, mens vi var på besøg. Om der er hajer i Cienfuegosbugten, fik vi ikke opklaret – men der er der i den grad i Det Karaibiske Hav, som
Bahia de Cienfuegos munder ud i.
En parasol med stråhat er
god at tørre årerne op ad.

Af Flemming Skousen
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Standerhejsning 25/3-2012 i strålende sol

Standerhejsningen blev i det flotte, høje vejr et tilløbsstykke, hvor hejsningen
efterfulgtes af en herlig frokost – og sidst, men ikke mindst, med hele seks
både på vandet.
Roposten nr. 2 2012
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Stemningen ved standerhejsningen var høj og forventningerne til den nye
sæson i top
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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
Unge, u/18 år
Seniorer, o/18 år ***)

Betaling
Pr. halvår
Pr. år
*)
**)
164,300,780,1.430,-

*) Forfaldsdatoer: 1. rate: 1. marts, 2. rate: 1. september..
**) Medlemmer, der betaler for et helt år ad gangen får 1 måneds rabat. Ønske herom skal oplyses til kassereren inden 10. februar.
***) I det år, hvor man fylder 18, rykker man automatisk op og bliver senior roer.
Betaling: Roklubbens konto i Svendborg Sparekasse: reg.nr. 0815, kto. nr.
0000438669. Husk oplys indbetaler (medl.nr.) og tekst, så kassereren kan se, hvad
indbetalingen vedrører. Endelig kan man tilmelde sig PBS. Roklubbens PBS nr. er:
04150619-00001. Ved tilmelding oplyses medl. nr. (spørg kassereren om dette).
OBS! ved for sen indbetaling opkræves der 50,- i rykkergebyr pr. gang
Udmeldelse eller adr. ændring:
Skal ske skriftligt til såvel kassereren som medlemskartoteket. NB! Medlemskabet
er fortløbende og ophører kun ved udmeldelse og betaling af skyldigt kontingent.
Nøgle:
Mod et depositum på 200,- hos Svend Aage Hansen.
Annoncering i ”ROPOSTEN” tegnes af Lise Andresen (tlf. 62 21 92 62) m.fl.
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:
I Roklubben samt Skarø Hytten aftales med Ninna Larsen, tlf. 62 21 40 12.
Rovennerne:
Af Svendborg Roklub. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Sv. Aage Hansen.
Gældsbreve:
Sendes pr. e-post eller post til indløsning hos kassereren.
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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
Næstformand:
Jan Rishave
Kasserer:
Jon Ousen
Rochef:
Preben Lundsteen
Husforvalter:
Niels Fog-Petersen
Materielforvalter
Arne Egelund Jensen
Instruktionschef:
Lene Kromand
Turudvalg:
Ninna Larsen
Køkken: Stella
Aabo Fog-Petersen
Rovennerne:
Sv. Aage Hansen
Sponsorudvalg:
Finn Pedersen
Udstationerede både:
Helle Skovsgaard
Hjemmesiden: Niels
Fog/H.O.Matheiasen
Roposten:
Gunnar L. Clausen
Medlemskartotek:
Bodil Aagaard
Udlejn. egne både:
Ninna Larsen
Udlejning af klubhus:
Lise Andresen
Udlejn. af Skarøhytten
Ninna Larsen
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Adresse
Rosenvej 16
5874 Hesselager
Bjørnemosevej 4
5700 Svendborg
Mira Mare 3
5700 Svendborg
Præstemosen 5
5700 Svendborg
Vildrosevej 4
5700 Svendborg
Lærkevej 4
5932 Humble
Margrethesvej 3, th
5700 Svendborg
Bladvænget 20
5700 Svendborg
Vildrosevej 4
5700 Svendborg
Fruerstuevej 80
5700 Svendborg
Albechsvej 6, st
5700 Svendborg
Krøyersvej 16
5700 Svendborg
Vildrosevej 4
5700 Svendborg
Nyborgvej 453
5881 Skårup
Bøgeløkken 11
5700 Svendborg
Bladvænget 20
5700 Svendborg
Kirsebærvej 26
5700 Svendborg
Bladvænget 20
5700 Svendborg

Telefon
Mobil
62 25 27 70
22 99 75 17
62 21 52 52
28 90 93 14
62 20 83 43

E-mail

62 20 32 11

blslundsteen@privat.dk

62 20 57 25
61 28 57 25
62 57 13 59
40 40 72 88

2fog@os.dk

bsogcs@hesselagermail.dk
jan.rishave@gmail.com
kasserer@svendborgroklub.dk

arne.egelund@hotmail.com
trolde-pigen@ofir.dk

20 78 91 38
62 21 40 12
40 82 23 72
62 20 57 25
61 69 57 25
62 22 10 37
21 27 6615
62 21 32 72
23 20 34 28
62 21 72 01
61 16 27 31
61 28 57 25
26 9726 47
62 23 12 24
21 28 27 94
86 89 03 48
20 15 53 04
62 21 40 12
40 82 23 72
62 21 92 62
62 21 40 12
40 82 23 72

fysninnalarsen@sydfynsnet.dk
2fog@os.dk
saah@hansen.mail.dk
hofinn@gmail.com
helle.skovsgaard@gmail.com
2fog@os.dk
hansole@nalnet.dk
glcmlc@mail.dk
dille@privat.dk
fysninnalarsen@mail.tele.dk

fysninnalarsen@mail.tele.dk
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