
 

 
 
 

 

To nye både: Hjortø og Drejø 
(eller omvendt) 

 
 

Februar 2017     34. ÅRGANG    NR. 2 
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  Aktivitetskalender  

Dato Kl Aktivitet Ansvar 

3/5 08.00 Skarøtur med Ole (Se side    ) Ole 

7/5 10.00 Standerhejsning på Skarø Ninna 

18/5 19.00? Møde i aktivitetsudvalget Knud R 

12/5  Klublangtur Ærø rundt Knud R 

17/5 09.00 Fællestur VR/SR til Skarø Willy 

21/5 08.00 Lang madpakketur Erhard 

24/5 08.00 Skarøtur med Ole Ole 

9-11/6  DFfR pr. langtursstyrmandskursus Knud R 

10/6 14 - 16 Jolleregatta Marianne 

14/6 08.00 Skarøtur med Ole Ole 

20/6  Deadline for Roposten nr. 3 Gunnar 

25/6 09.00 Ferielangtur omkring Fyn Knud R 

    

15/8  Deadline for Roposten nr. 4 Gunnar 

20/11  Deadline for Roposten nr.  5 Gunnar 

    

  Første torsdag på måneden 
(undtagen august): "Ro og gril"l  
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Ole Hansen er igen på banen med et godt tilbud: 

Madpakketure til Skarø 
Som det kan ses på billedet er der ren råhygge i hytten derovre. 
Madpakkernes størrelse bestemmer man naturligvis selv, men hvis man lader 
sig vejlede af Arnes - nederst til højre - kommer man i det mindste ikke til at 
sulte. 

 

 
 

Planlagte ture før sommerferien: 
Turene ligger onsdage med afgang kl. 8.00 på følgende datoer: 
3. maj, 24. maj og 17. juni. Planlægning af turene mandagen før. 
Tilmelding på rokort.dk, eller på opslag i klubben. 
vi håber der er langtursstyrmand nok. 
 

Ro og grill 
 
Ro og Grill 2017: Altid første torsdag i måneden. Undtagen i august, hvor vi holder 
ferie.  
Tag selv kød, fisk eller andet med til grillen, som står tændt kl. 20.00. Salat og brød 30 
kr. Vi ser gerne at mange forskellige medlemmer tager en tørn med at hjælpe.  
Vi ses til Ro og Grill: Torsdag 1. juni, Torsdag 6. Juli, Torsdag 7. September og Torsdag 
5. Oktober 
 
Efter standerstrygning går vi over til fællesspisning med varm mad kl. 18.30.  

Kontakt Ellis eller Lene Lund.  

http://rokort.dk/
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13 år som næstformand i Svendborg Roklub 

 

Jeg blev ”lokket” ind i SR af min gamle nabo Tage Kiær og hans venner 

i ”Havets sønner”. Jeg skulle blot møde kl. 8 mandag morgen, så var der 

kaffe og rundstykker samt en rotur bagefter. Jeg mødte op og følte mig 

hurtigt hjemme blandt formiddagsroerne.  Efter kun 4 måneder som 

medlem af SR blev jeg overtalt til at stille op som næstformand.  

Hvad er der så sket i de 13 år i bestyrelsen for vores gode gamle klub?          

Min ilddåb fik jeg, da jeg 

påtog mig opgaven at stå for 

bygning en ny Skarøhytte. Det 

tog 2 år med mange breve og 

møder, ture til Skarø og 

ansøgninger om alt muligt. 

Økonomien i klubben var ikke 

den bedste, så det var svært at 

skaffe midler til bygning af 

hytten, anlæggelse af  

kloak, EL- og VVS arbejde, 

m.m. Vi fik penge fra flere 

fonde, lånte af Svendborg 

Kommune samt af 

medlemmerne. Vi brændte den 

gamle ”tyskerbarak” af og fik 

bygget en fin lille hytte. 

Desværre lavede tømreren ikke 

sit arbejde ordentligt – han 

havde ikke hævet hytten 25 cm, 

som aftalen lød på. Vi opgav at 

køre en retssag, men han fik 

ikke alle sine penge.  

 

Bådebroen og slæbestedet var af 

træ for 13 år siden, men begge 

dele er blevet skiftet ud 3 gange og nu ligger en dejlig flydebro, samt et 

splitnyt slæbested.                                         
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Klubhuset er blevet forbedret mange gange. Vi har fået isolering på 

loftet og i bådehallen samt i opholdsrummet. Det sparer sammen med 

nyt fyr på energien, så gasregningen ikke løber løbsk. Baderummene er 

renoveret. 

 Klubhuset er rigtig mange gange blevet malet både ude og inde. 

Terrassen slebet ned og olieret, borde og lamper er malet.  

 

                                                                            

Nogen har hjulpet med at 

male klubhuset (2008) 

 

Et andet større projekt 

var nedlæggelse af 

”bestyrelsesrummet”. 

Det blev lagt til 

motionsrummet, så vi i 

dag har et dejligt 

motionsrum med store 

vinduer ud til Sundet. 

Væggen til vort 

opholdsrum blev 

udskiftet med en 

foldevæg, så der er plads 

til nogle flere mennesker 

ved vore største 

arrangementer. Vore 

roergometre er alle 

blevet udskiftet, og flere 

er kommet til, så vi i dag 

har 8 rimeligt nye 

ergometre samt motionsredskaber. Vi har nok Danmarks bedste udsigt, 

mens vi motionerer. 

Vores vigtigste redskab – bådene bliver hvert år flot vedligeholdt. Vi har 

derfor også en rigtig god samling af lidt ældre både. Desuden har vi fået 

Rovennen, Skarø og Iholm samt 2 coastal både i de 13 år, hvor jeg har 

været en del af bestyrelsen. Til standerhejsningen ligger der yderligere 2 

nye 
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fiberbåde som Øhavet klar til dåb! Alle de gamle træårer er udskiftet 

med fiberårer, så de ikke vejer så meget.   

                   

       Øhavet 30/10-2011 

 

 

          Drejø og Hjortø  2/4-2017 

 

Svendborg Roklubs økonomi er 

blevet væsentligt forbedret gennem årene. Det vigtigste  i den 

forbindelse er fondsansøgningerne, der fungerer meget bedre i dag end 

tidligere. Vi har sat mange projekter i luften og fået bevilget penge til det 

meste fra sponsorer, fonde og Svendborg Kommune. Gennem de sidste 

10 år, er der hensat penge til renovering af klubhuset og indkøb af både 

samt Svendborg Roklubs 125 år jubilæum. Vi er dog også nødt til at 

have en kapitalreserve, da klubhuset er gammelt og konstant trænger til 

vedligeholdelse. 

 

Skiftende bestyrelser har i alle 13 år været meget opmærksomme på 

sikkerheden. Roreglementet er blevet strammet gang på gang. Det er 

specielt omkring svømning og brugen af redningsveste, der har haft 

størst opmærksomhed. Jeg mener faktisk, at alle altid burde ro med en 

oppustelig redningsvest.  

 

Jeg vil gerne takke alle de folk, som jeg har siddet i bestyrelsen sammen 

med. Det er 2 formænd, 2 kasserere, 7 rochefer og 6 hus- og 

materialforvaltere samt 3 i en funktion som sekretær.   
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Fundamentet i vores roklub er frivilligt arbejde. Vi har gennem alle 

årene lykkedes med at få folk til at 

arbejde for Svendborg Roklub. 

Rengøring, maling, renovering og 

klargøring af både, sponsorsøgning, 

edb, vedligehold af ergometre og 

bådvogne, samt indendørs- og 

udendørsvedligehold, fejning af bro, 

slæbested og bådehal.  

 

Desuden har vi et fantastisk klubliv, der 

er båret af folk, der vil yde en indsat i 

køkkenet, arrangere ”ro og grill”, 

julefrokoster m.m. Støtteforeningen 

Rovennerne bakker op og arrangerer 

f.eks. temaaftner og bingo for at samle 

penge ind til klubben. Ud over disse arrangementer er der mange 

engageret i instruktion, så vi hele tiden kan få nye medlemmer, hvilket er 

nødvendigt, da der også falder nogle fra. 

 

3 gange om året har vi godt 1/3 af vore 

medlemmer samlet til 

generalforsamling, standerhejsning og 

standerstrygning. Det er helt uhørt, at en 

forening kam samle mere end 1/3 af 

deres medlemmer 3 gange om året. 

Sikke en opbakning! Jeg hører tit, at det 

er dejligt at komme i Svendborg Roklub. 

Jeg kan kun bakke op – vi har en skøn 

roklub, der ligger fantastisk og har nogle 

sociale, hjælpsomme og hyggelige 

medlemmer.                                                            

             

Tak til Svendborg Roklub for 13 spændende år som 

næstformand.                                                      

                                                                       Jan Rishave                                                       
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Standerhejsning 
Standerhejsningen lå i år den 2. april og havde som sædvanligt hidkaldt en stor 

flok medlemmer. Det var jo også på flere måder lidt specielt i år, hvor vor nye 

formand - Marianne - havde sin første officielle optræden, og hvor der skulle 

døbes hele to nye både. Og som sædvanlig var der ikke at forglemme en herlig 

brunch i vente. 

 

Marianne lagde ud med en flot tale (Se næste side), og to stærke mandfolk 

sørgede for, at standeren uden dikkedarer strøg til tops for nu i godt et halvt år 

at vaje over vort hus for at vise, at der stadig er liv i den gamle klub.     

Da lyden af et rungende ro-hurra havde fortonet sig, gik vi til navngivning af 

de to nye, ens toere, som allerede var påført deres navne. Den afgåede og den 

tiltrådte formand skulle udføre handlingen for hver sin båd. Christen startede 

med at plaske vand ud over sin båd og  tildelte den navnet Hjortø "Drejø", 

hvorefter Marianne kunne døbe sin båd "Hjortø".  

 

Allerede på dagen måtte den ene af de nytilkomne forlade kuvøsen og 

stifte bekendtskab med Svendborg Sund.  
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Formandens tale  

søndag 2. april 

2017 

 
Velkommen til 

Svendborg Roklubs 

standerhejsning! 

 Det er i dag en stor 

festdag, hvor vi har 

meget at fejre. 

Vi har med 

forventning set frem 

til, at det endelig blev forår, så vi kunne komme ud at ro på vandet igen. 

 

Vinteren har været brugt til ergometerroning, hyggeligt samvær her i 

klublokalet medens vi sendte længselsfulde blikke ud over vandet og drømte 

om næste sommers togter. 

En lang og herlig rosæson venter lige herude i vores fantastiske ro-farvand. 

Der er roet mange km vinterroning, Men den rigtige rosæson starter først, når 

standeren er hejst. 

 

Uden kørerampe kom der ingen både i vandet. Vi har nu fået en ny, flot og 

holdbar rampe. 

De 3 hovedansvarlige for den er Knud Maskinmester Hansen, Preben 

Østergaard og Henning Bøgh. 

Jeg vil derfor bede Knud og Preben om at hejse standeren. 

 

Lad os udbringe et ro-hurra for SR 

 

TIL RONING KLAR ! 

 

Der er mere at fejre. - Vi skal ned i bådhallen 

 

5 års - drøftelser, planer, diskussioner, opmålinger, research, forhandlinger og 

fondssøgninger er nu omsider afsluttet og omsat til disse helt konkrete båd-

hejseværk. 

Mange har bidraget med ekspertice, konkret arbejde eller blot 

meningstilkendegivelser. Bølgerne er indimellem gået højt. 
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Men nu står de her. Der har været arbejdet intenst og længe de seneste dage. 

Carsten, Knud og Ole har nærmest boet i bådhallen, for at blive klar til i dag. 

Også andre har givet en hånd med. Tak for det! 

 

Men sådanne båd-hejs er DYRE. De koster mange penge Mere end 200.000. 

Det kunne vi ikke selv financiere. 

Heldigvis har vi mødt velvilje og likvide midler fra flere sider. 

 

AP Møller-fonden / Fionia Bank / Fynske Bank /og Nordea Fonden 

 

Vi er dybt taknemmelige for den støtte, vi har modtaget.  

 

Disse nye bådhejs vil gøre det lettere for os at opbevare bådene – og få fat i 

dem, når vi skal ud at ro. Stor tak til sponsorerne! 

 

Det gode liv leves på vandet. 

Frisk luft, god motion og fornøjeligt samvær i smukke omgivelser – og helt 

CO2 neutralt. Så bliver det ikke bedre! 

 

Det sidste, vi skal fejre er: 

2 sprit nye 2-årers glasfiberbåde, hentet i fredags, af Knud Reimers og Carsten 

Dam fra værftet i Vejle.  

De skal døbes om lidt, før de kan indgå i bådparken. 

 

Det er en stor dag for en ny formand! 

Bestyrelsen kunne vist se julelyset i mine øjne, og hvor gerne jeg ville være 

”gudmoder” 

Så det er bestemt, at den afgående og den nye formand får lov til at døbe hver 

en båd. 

 

Nu venter sommerens roture. Vi har hver vores drømme, mål og ambitioner for 

hvor vi gerne vil hen. Nogle samler på km, andre på gode ture. Nogle vil på 

langtur – andre vil ro lange ture. Heldigvis kan man næsten altid finde nogen, 

at ro med, som har de samme ønsker, som en selv. Heldigvis har vi efterhånden 

mange både, at det ikke skulle blive et problem. 

Skarø hytten har fået klimaskærm og anti- råd og svampbehandling. Der er 

planlagt standerhejsning på Skarø den første søndag i maj 7/5.  
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Det er bestyrelsens håb at vi vil gøre oftere brug af hytten på Skarø. Hermed 

ønsker jeg os alle en fantastisk, fornøjelig og fordragelig rosæson ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Marie Gamtofte 

 

I begyndelsen af året døde et af roklubbens mangeårige og trofaste medlemmer, 

Anna Marie Gamtofte. Hun var morgenroer. Dem der starter ud, medens det 

næsten er nat endnu. Anna Marie var så glad for SR at hun har testamenteret 

10.000 kr til klubben. Det er en flot gestus, som vi er glade for og stolte af. 

Vi vil bruge pengene til romateriel, som i mange år kan minde os om Anna 

Marie. 

Æret være Anna Maries minde. 

MH 
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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. 55 pr. portion.  
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SVENDBORG ROKLUB  

RO-REGLEMENT 2017 

1. Generelt 

Den almindelige rosæson er i sommerhalvåret fra standerhejsning til 

standerstrygning. Uden for denne periode er det vinterroning, se punkt 6. 

 

Et bådehold består af ansvarlig styrmand og fuldtallig bemanding. 

Passagerer må ikke medtages. Til bådene hører veste, øsekar, bådshage, 

anker, fendere, stander og flag. Ved roning i mørke skal der medbringes 

klart, hvidt lys. 

 

Alle roere skal hvert år gennemføre 300 m uafbrudt svømning ved 

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 13° C, må der roes uden vest, når man har 

aflagt den årlige vesteprøve. I dagligt rofarvand medbringes 

svømmevest/redningsvest. DFfR anbefaler, at redningsudstyret bæres. 

Hvis oppustelig redningsvest benyttes men ikke bæres, anbringes den 

forsvarligt i båden. 

 

2. Dagligt rofarvand 

Dagligt rofarvand, hovedsageligt kystnært for inrigger, gig og 

coastalbåde:                                                                                                  

Mod vest til Lehnskov redningspost og  Vornæs bagbåke                      

Mod øst til Skårupøre ishus og Thurø rundt                                             

Mod syd langs Nørreskoven til noret 

 

 Dagligt rofarvand, hovedsageligt kystnært for sculler:  

 

Mod vest til Rantzausminde Havn/Odden ved Iholm                                   

Mod øst til Skårupøre ishus                                                                          

Mod syd til Valdemars Slot bro                     
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3. Styrmandens ansvar 

 

Inden roning skal styrmanden sikre, at der er en mobiltelefon med i 

båden og sørge for registrering på rokort.dk med oplysninger om dato, 

turens mål, afgangstidspunkt, forventet hjemkomst og navne på alle 

roere i båden. Ved hjemkomst skal turen afsluttes på rokort.dk 

 

Ingen båd må gå ud uden en autoriseret styrmand. 

 

Styrmanden har ansvar for og kommando over båd og mandskab. 

  

Ved skader, fejl og mangler har styrmanden pligt til at registrere på 

rokort.dk samt evt. benytte skiltet ”må ikke benyttes” på materiellet. 

Materialeforvalteren orienteres. 

 

For at blive godkendt som korttursstyrmand skal roeren være fyldt 15 år. 

 

3’er gigbåde kan roes af 2 eller 3 roere. Der skal minimum være 2 roere 

placeret som 1’er og 3’er. 

 

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 primær ansvarlig 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 sine rettigheder godkendt. 

 

Nye roere må kun instrueres i den almindelige rosæson. 
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5. Ansvar 

 

Hvis et medlem udviser beviselig uagtsomhed og skader materiel, som 

tilhører Svendborg Roklub, er medlemmet pligtig til at erstatte skaden. 

Forårsager en roer skade på anden mands ejendom, påtager klubben sig 

intet ansvar herfor. 

 

6. Vinterroning 

 

Vinterroning må kun finde sted i de anviste inriggere og coastalbåde 

(ved roning i coastalbåde skal roes i neoprendragt), hovedsageligt 

kystnært og i følgende farvand:  

 

Mod vest til Rantzausminde Havn/Odden ved Iholm 

 

Mod øst til Øgavl 

 

Mod syd til Nørreskovens Bådelaug 

 

Vinterroning må kun udøves fra solopgang til en halv time før 

solnedgang og af roere, som de sidste 2 år har roet mindst 1.000 km. Der 

skal ved vinterroning altid roes med redningsvest. Ungdomsroere skal 

være i følgeskab med mindst én seniorroer. Pladsskifte i båden på lavt 

vand, hvor roerne kan bunde. 

 

7. Reglement for langture 

 

På langture skal DFfR’s gældende langtursreglement overholdes. 

Redningsvest skal medbringes. 

 

Langture af flere dages varighed samt ture i fremmede både skal skrives 

ind på rokort.dk. Tilladelse til turen gives af et bestyrelsesmedlem. 

 

For at få langtursstyrmandsret skal følgende krav opfyldes: 

 

Minimum have haft korttursstyrmandsret i 1 år. 
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Have deltaget i klubbens kæntringsøvelse. 

 

Have roet mere end 700 km, heraf mindst 300 km udenfor dagligt 

rofarvand. 

 

Have prøvet landgang på åben kyst med pakket båd. 

 

Være fyldt 18 år. 

 

Have bestået DFfR’s langtursstyrmandskursus. 

 

Bestyrelsen foretager en samlet vurdering, før langtursstyrmandsbevis 

tildeles. 

 

8. Andet 

 

Udover roreglementet henvises til Svendborg Roklubs love. 

 

Bestyrelsen, den 1. april 2017 

 

Marianne Heide 

 

Formand for Svendborg Roklub  
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Nekrolog 
Roklubbens grand old man, æresmedlem Vagn Jørgensen, har indstillet 
roningen og er gået fra borde. 
 
Vagn døde tirsdag den 4. april lige efter et 
besøg i roklubben en dejlig solskinsdag. Der er 
fin og smuk symbolik i, at han tilbragte sit livs 
sidste time i den roklub, hvor han har tilbragt 
så megen tid. 
Vagn ville være fyldt 90 den 4. juni i år, og vi 
havde planlagt en fest for ham. 
 
Vagn har siden sin pensionering været en aktiv 
og engageret del af livet i roklubben. Han har 
været materialeforvalter gennem flere år. Han 
satte en ære i at male og holde ved lige. 
Klubbens flot vedligeholdte veranda var i 
mange år Vagns fortjeneste.                                               Vagn 27/3-2011 
Men Vagn var især roer. Morgenroer i en årrække! I sommersæsonen stod 
han klar Kl. 5.55 til en tur på sundet. Om vinteren var han stabil og ihærdig i 
roergometer sammen med de tidligste formiddagsroere. 
Ingen tvivl om, at roningen har været medvirkende til Vagns flotte og ranke 
holdning. 
Det var en stor sorg for Vagn, da han for et par år siden måtte erkende, at han 
ikke kom ud i robådene mere. Der var nogle måneder, hvor vi ikke så ham i 
klubben. Men så vendte han heldigvis tilbage og genoptog ergometer-
roningen sammen med de gamle venner.  
 
Vagns venlige og humørfyldte fremtoning gjorde ham afholdt og respekteret 
af alle i roklubben. Han har gennem årene ydet en stor indsats i roklubben, og 
roklubben har haft stor og vigtig værdi i Vagns liv. 
 
Vagn får nu i maj sin sidste tur i robåd. Hans gamle rokammerater ror ud med 
hans urne og spreder asken på sundet. Begge hans døtre er enige om, at det 
er helt i hans ånd. 
 
Æret være Vagns minde                                                    Marianne Heide 
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Referat af generalforsamling 24/2-2017. 

Formanden (Erhard Rasmussen) bød velkommen til de 26 

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. Formandens beretning om det 

forløbne år. 

Beretningen blev godkendt af de fremmødte. 

2. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Vores kasserer Niels Raunholt, gennemgik regnskabet. 

Overskuddet blev 20794,67 kr. Kassebeholdningen er 

steget til 72654,38 kr. Regnskabet blev godkendt af de 

fremmødte. 

3. Bestyrelsen ser gerne at der nedsættes et 

bankoudvalg. Dette skal bestå af 4-5 medlemmer 

der tager ansvaret for indsamling af præmier og 

afvikling af spillet. Bestyrelsen vil bakke op. 

Det viste sig at de fremmødte ikke ville påtage sig 

dette ansvar. Foreløbigt er bankospil ikke aktuelt. 

4. Der var ingen indkomne forslag. 

5. Ang. valg af bestyrelsesmedlemmer, fortsætter alle. 

Jeg skal som formand beklage at jeg ikke havde styr på 

hvem der var på valg og hvem der ikke var.  
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Jeg mener dog ikke dette er det store problem, da alle 

ønskede at fortsætte. Valg af 2 suppleanter til 

bestyrelsen.Mona Jensen blev valgt 1. suppleant. 

6. Valg af 2 revisorer. Ole Hansen og Bent Christensen. 

Begge blev genvalgt med applaus. 

7. Valg af 2 revisor suppleanter. 

Hans Lindholm og Bodil Rasmussen blev valgt. 

8. Eventuelt.  

Der var intet at bemærke. 

 

Generalforsamlingen (varighed ca. ½ time) var nu 

overstået. Dirigenten takkede forsamlingen for god 

ro og orden herunder og gav ordet til formanden, 

der takkede af ved at bede os råbe et ro-hurra for 

Svendborg Roklub og RoVennerne.  

Så kom vi til et meget vigtigt højdepunkt – Det 

kulinariske og hyggeligt samvær. 

  

Forsamlingen var meget tilfredse med maden og vi 

har kun fået positive tilbagemeldinger. Der var en 

god stemning, som sædvanlig. Bestyrelsen er meget 

tilfredse med aftenens forløb. 

 

Referent Erhard Rasmussen 
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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 ***) 840,- 1.540,- 
  
*) 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 Willy Lund   tlf. 2094 0886    willylund52@gmail.com 

 
 
 
 

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 

Adresse  Telefon 

Mobil 

E-mail 

Formand: 

Marianne Heide 

Stængelvænget 21 

5700 Svendborg 
2916 9335 mariannemaj1@gmail.com 

Næstformand: 

Jørgen Weber 

Hovedvejen 46 

5771 Vester 

Skerninge 

4010 0645 jw@jwluftfoto.dk 

 

Kasserer: 

Grethe Fuglkjær 

Skårupøre Strandvej 

83.   

5881 Skårup 

4226 1673 kasserer@svendborgroklub.dk 

 

Rochef: 

Knud Reimers 

 

Ramsherred 

5900 Rudkøbing 
2970 2706 reimersknud@gmail.com 

Husforvalter: 

Carsten Dam 

Petersen 

Johan Lumbyesvej 4 

5700 Svendborg 
2030 1799 dam46@live.dk 

Bådforvalter: 

Preben 

Østergaard 

Ørbækvej 292  

5700 Svendborg 
3071 6088 oester@ofir.dk 

Sekretær 

Helle Skovsgaard 

Krøyersvej 16 

5700 Svendborg  
6116 2731  helle.skovsgaard@gmail.com 

Instruktionskoo. 

Willy Lund 

Krøyersvej 16 

5700 Svendborg 
2094 0886 willylund52@gmail.com 

Køkken:  
Else Bylov 

Tvedhaven 51 

5700 Svendborg 
2258 8816 else.bylov@jubii. dk 

Outriggerudvalg 

Casper Ørtoft 

Toldbovej1A3.mf. 

5700 Svendborg 
2 68 7490 ortoft@kabelmail.dk 

Sponsorudvalg: 

Maria Black 

Troensevej 20 

5700 Svendborg 
2231 3488 uggaugga@hotmail.com 

 

 

 

mailto:kasserer@svendborgroklub.dk
mailto:uggaugga@hotmail.com
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Funktioner 2: 
Medlemskartotek: 

Bodil Aagaard 

Bøgeløkken 11 

5700 Svendborg 
8689 0348 

2015 5304 
dille@privat.dk 

 

Udlejn. egne 

både:  

  

Lone Clemmensen 4089 8607 loc@dlf.org 

Udlejn. af 

klubhus: 

Margit Hvergel 

Flagspættevej 4 5700 

Svendborg 
6220 5761 

2291 4088 
hvergel4@hotmail.com 

Udlejn.  af 

Skarøhytten og 

SR-gæsterum 

Lone Clemmensen 4089 8607 loc@dlf.org 

DFfR udst.både 

Helle Skovsgaard 

Krøyersvej 16 

5700 svendborg  
6116 2731  helle.skovsgaard@gmail.com 

Hjemmesiden:  

Niels Fog 

Vildrosevej 4 

5700 Svendborg 
6128 5725 

 
nfp@nielsfog.dk  

 

Roposten: 

Gunnar L. Clausen 

Nyborgvej 453 

5881 Skårup 
2128 2794 glcmlc@mail.dk 

 

Facebookprofil 

Majbritt Kjærulff 

Lille Eng 1c 

5700 Svendborg 
4016 5241 majabritt@gmail.com 

Rokort.dk 

Benny Gliese 

Knastvænget 10 B 

5700 Svendborg 
3879 3635 SvendborgRoklub@gmail.com 

Rovennerne:  

Erhard Rasmussen 

Stubbevangen 6 

5700 Svendborg 
2323 7837 erhard@mail.tele.dk 

 

                         
 

mailto:dille@privat.dk
mailto:glcmlc@mail.dk
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 Klar til ny sæson 

 

27/3-2017 

 

 

 
 

 

      ROPOSTEN 
SVENDBORG 

ROKLUB 

Østre Havnevej 20 

5700 Svendborg 

 

 


