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Aktivitetskalender Sommer 2014 

Dato Klokken Aktivitet Ansvarlig 
23/4 18.30 – 

21.30 
Kursus i SR: Korttursstyrmand Willy 

26/4   9.00 Roskole Bodil 
27/4 10.00 Roskole Bodil 
29/4 20-21 Sidste Svømme- og Saunaaften Willy 
30/4 18.30 – 

21.30 
Kursus i SR: Korttursstyrmand Willy 

Maj    
  1/5 11.15 Spisning Levnedsmiddelskolen Leif 
  4/5 Afg. 10 Standerhejsning på Skarø Ninna 
  5/5   8.00 Kaffebord / velkomst nye roere Christen 
  7/5   8.00 Kaffebord / velkomst nye roere Christen 
  8/5 17/20 Ro/Grill. Tilmeld Salatbar, husk Kød Willy 
14/5 10.00 Bestyrelsesmøde Niels 
14/5 11-14 Hjertestarterkursus Svg. Idrætshal Willy 
16-18/5  Bededagslangtur Nakskov&Maribo Ninna 
Juni    
  5/6   8.00 Langtur omkring Tåsinge  Ninna 
12/6 17/20 Ro/Grill. Tilmeld Salatbar, husk Kød Willy 
Juli    
  3/7 17/20 Ro/Grill. Tilmeld Salatbar, husk Kød Willy 
24 –
27/7 

 Klubferielangtur i Øhavet                                     
Skarø – Fåborg m.m. 

Lene Lund 
Bragger 

August    
   6/8 10.00 Bestyrelsesmøde Christen 
   7/8 17/20 Ro/Grill. Tilmeld Salatbar, husk Kød Willy 
 15/8  Deadline Roposten Gunnar 
 30/8 14.30 Kanindåb + Fest kl. 18.30 René 
    
    
    
Der tages forbehold for ændringer 

NB. Langturen 24 – 27/7 er fuldtegnet. Spørg eventuelt Lene om 

gentagelse.  
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Ugeskema 
FASTE AKTIVITETER         

Rodage i udendørssæsonen: 

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

 8.00 Kaffebord/formiddagsroning  Christen 

 16.15 Quinderoning Helle Skovsgaard 

    

Tirsdag 5.55 Morgenroning  Finn 

 10.00 Tirsdagspigerne Elsbeth 

 17.00 Sved på panden (herrer) Knud Hansen 

    

Onsdag 5.55 Morgenroning  Finn 

 8.00 Formiddagsroning Christen 

 18.30 Fællesroning  Willy 

    

Torsdag 5.55 Morgenroning  Finn 

 17.00 Klubaften* Willy 

    

Fredag 5.55 Morgenroning  Finn 

 8.00 Formiddagsroning Christen 

    

Søndag 10.00 Klubroning kort/lang tur Willy 

*) 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 rokort.dk kan du selv invitere til rotur, når det passer dig.  
 

 

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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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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INDHOLD                          NR. 2  2014 

  
 

Standerhejsning 6 - 7 

Rovennernes  generalforsamling 9 - 11 

Korrektion til medlemsliste (ronumre) 13 - 16 

Nyt roreglement 17 - 19 

Forårsrengøring på Skarø 20 

Vintervandretur 22 - 23 

  

 

Forsidebilledet viser udsigten fra Skarøhytten. Landskabet omkring hytten er 

et eksempel på ”den lysåbne natur”. I en rapport fra Nationalt Center for 

Miljø og Energi gøres der opmærksom på, at denne naturtype de fleste 

steder lider under ugunstige forhold. Men altså ikke her.  

 

Støt annoncørerne – de støtter os   

Sidste år ved denne tid var der betænkelige miner, fordi adskillige af vore 

trofaste annoncører ikke ønskede at fortsætte. Skønt der også i år er 

annulleringer, kan vi heldigvis byde velkommen til endnu flere nye støtter. 

  

Stof til Roposten sendes til glcmlc@mail.dk. Send venligst 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.                  

Desuden overføres Roposten til Svendborg Roklubs hjemmeside.                                                                                          

Gunnar Clausen, redaktør.   
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Standerhejsning – sol og fest 
Standerhejsningen plejer at være et hyggeligt arrangement, hvor roerne efter 

et langt halvår med sjælløse romaskiner nu skimter muligheden for at begive 

sig ud på sundets vande i den ægte vare – 

den gode robåd – Rovennen, Iholm, 

Sparekassen og alle de andre – hver med 

deres charme og skavanker. 

 

Men i år blev det en specielt dejlig dag: Solen 

var til stede i bedste form, vinden var blæst 

andre steder hen, og standeren gled for en gangs skyld op som trold af æske, 

skønt der ellers var hele tre til at hejse, hvilket jo let kunne betyde både 

knuder og sammenfiltring.  Med de bedste ønsker for rosæson 2014 

motiverede formanden et ro-hurra for Svendborg Roklub, og de 70 

fremmødte stemte i, så det gjaldede over sundet. Perlende ”champagne” 

svalede de overanstrengte stemmebånd.                                                                   
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Flydebroen blev endelig indviet. Erik Potempa, Fynske Bank, klippede den 

røde snor over og kvitterede med en check på 50 000 kr, som formanden 

modtog med tak. Alt imens havde køkkenet frembragt en dejlig, omfattende 

brunch. Den livlige snakken blev kun for en stund afbrudt af rochefens tale til 

roerne. Et andet lille ophold i munterheden skal måske også omtales. Det 

indtraf, da det rygtedes, at to flasker snaps var blevet knust på gulvet i 

køkkenet. 

En lille flok roere kunne slet ikke vente med at komme på søen. Så et par 

både blev bemandet og strøg ud på 

den første tur. 

 Hvis denne rosæson 

fortsætter, som den 

startede, bliver den 

super.                                          
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Generalforsamlingen 2014. 
 

► Den 28. februar 2014 kl. 18:00 blev der holdt generalforsam-

ling i Svendborg  Roklub`s  lokaler. 

Der var tilmeldt 25 personer incl. bestyrelsen, men excl. Leif Nielsen, 

som havde  lovligt forfald p.g.a. udlandsrejse. 

Formanden Hans Lindholm (HL) indledte med at byde velkommen, og 

gik derefter videre til første punkt på dagsordenen: 
 

1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Erling Jensen, som blev enstemmigt vedtaget, og 

som kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. 

2. Formandens beretning for det forløbne år: 

HL gennemgik årets forløb – bringes her i bladet. Ingen af de frem-

mødte havde kommentarer hertil, hvorefter den blev godkendt.  

3. Kassererens forelæggelse af regnskab: 

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

18.513,89 – en forbedring fra sidste år på kr. 5.443,84. 

Der blev tæret på formuen, da Roklubben blev tildelt kr. 60.000,00 i 

tilskud til den nye flydebro, samt kr. 2.000,00 til portoudgifter i f. m. 

udsendelse af Roposten til medlemmer, som ikke er medlemmer af Ro-

klubben. Formuen udgør herefter kr. 26.501,36, hvilket blev godkendt 

med applaus. 

4. Indkomne forslag: 

Ingen modtaget. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg var Kirsten Knudsen (KK) og Erik Knudsen(EK), som begge 

ikke ønskede genvalg. Til afløsning blev valgt Erhard Rasmussen og 

Ole Rudolph, som blev godkendt af generalforsamlingen. 

Irene Borne blev genvalgt til suppleant og Knud Jensen som revisor-

suppleant. 

6. Eventulet: 

Formanden for Svendborg Roklub Christen Stampe rettede en stor tak 
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til Ro Vennerne for støtten til flydebroen, som er til daglig glæde for 

medlemmerne under de skiftende vejrbetingelser.  
 

Dirigenten, der på vanlig myndig og kompetent vis, havde ledt afte-

nens møde, kunne afslutte med at takke for god ro og orden. Der blev 

herefter udbragt et trefoldigt ro-hurra  for Svendborg Roklub. 
 

Inden middagen blev serveret, blev der sunget en omdelt forårssang:  

”Jeg plukker fløjlsgræs…………”. 

Middagen var i år svinekam leveret af Richardt’s Kød. Det var veltilla-

vet og hertil blev serveret 1 øl eller vand. Efter middagen serveredes 

kaffe med hjemmebagt kringle (KK) og chokoladekage (EK). 

Aftenen forløb med god stemning ved bordene, og snakken gik livligt 

indtil kl. ca. 20:30. 
 

EK 
 
 

Beretning for Rovennerne 2013. 
 

Så er der atter gået et år i Rovennerne. Et år med tre gode arrange-

menter. 

Årets første var generalforsamlingen i februar. Her skete lidt omro-

keringer, idet formanden Svend Aage Hansen ønskede at blive afløst 

efter ni år i bestyrelsen. Han afløstes af Hans Lindholm, der sad som 

kasserer. Da man kun kan bestride en post, blev Willy Lund indvalgt 

til den ledige post. Dette medførte, at Helle Skovsgaard – der var 

suppleant ønskede at fratræde sin post – idet hun er gift  med Willy 

Lund og søster til Kirsten Knudsen. Dette for, at bestyrelsen ikke 

skulle være for familiær. 

Den øvrige generalforsamling foregik som sædvanligt i god orden – 

og sluttelig overrakte den nye formand 2 flasker fyldig vin til Svend 

Aage for hans indsats i bestyrelsen. 

Der sluttedes med det velkendte SR hurra – hvorefter man gik over til 

spisningen – den vanlige Skipperslapskov. 

 

Aftenen sluttede ca. kl. 20:30 
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Hen over sommeren fik vi en ansøgning fra Roklubben om tilskud til 

den nye flydebro. 

Vi bevilgede kr. 60.000,- til dette projekt og beløbet blev udbetalt midt i 

juli måned. 
 

I oktober måned fik vi igen mulighed for at komme en tur ud på lev-

nedsmiddelskolen. Her deltog 25 medlemmer – som vi maksimalt måtte 

være – en rigtig god dag. Et arrangement vi håber kan gentages 

fremover. 
 

 

I november afholdt vi vort store banko. Dette trak ikke mindre end 65 

deltagere – der alle havde en rigtig god aften. 

Der var rigtig mange gevinster indkøbt af klubben selv – men for-

trinsvis sponseret af byens Handlende og pengeinstitutter. Selv Fre-

dericia løveapotek var blandt sponsorerne. 

Aftenens hovedgevinster var et gavekort til Sporten fra Skov VVS,  

Tåsinge samt en købmandskurv fra vore medlemmer Inger Margrethe 

og Søren Skov Sørensen, Gudme. Sidstnævnte trækker altid stor op-

mærksomhed. Alle havde en rigtig god og festlig aften – der tillige gav 

os et flot overskud.  
Aften sluttede med det traditionelle Ro-hurra.          HL 
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Korrektion 
Redaktionen må med dyb beklagelse meddele, at medlemslisten i 
forrige nummer var pinligt fejlbehæftet, idet første kolonne inde-
holdende medlemsnumrene var helt ude i skoven. 

Derfor bringes en liste på de næste fire sider, hvor numre 
og navne gerne skulle passe sammen.     I web-udgaven 
er listerne vedhæftet særskilt 
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Korrektion 

Redaktionen må med dyb beklagelse meddele, at medlemslisten i forrige 

nummer var pinligt fejlbehæftet, idet første kolonne inde-holdende 

medlemsnumrene var helt ude i skoven. 

    

Desværre ligger siderne ikke lige her, men er vedhæftet 

særskilt 

 

Derfor er sidenummereringen i denne udgave af Roposten 

ikke som i den trykte udgave. 
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SVENDBORG ROKLUBS 

RO-REGLEMENT 

2014 

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, fendere, stander og flag. Ved roning i mørke skal 
medbringes klart, hvidt lys. 
 
Passagerer 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 12° 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. 
 

Punkt 2  Dagligt rofarvand 

Dagligt rofarvand, hovedsagelig kystnært, for inrigger, gig og 
coastal både: 
Mod 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 Slots bro  
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Punkt 3  Styrmandens  ansvar 
Inden roning skal styrmanden sikre, at oplysninger foreligger om dato, 
turens mål, afgangstidspunkt, forventet hjemkomst og ronumre på alle 
roere i båden. Ved hjemkomst suppleres med følgende oplysninger: 
Antal roede kilometer og hjemkomsttidspunkt. 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. 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: 
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Mod Vest til Rantzausminde Havn / Odden v/Iholm 

Mod Øst      til Øgavl 
Mod Syd til Nørreskovens Bådelaug 

 

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. februar 2014 

 
Christen Stampe 

Formand for Svendborg Roklub  
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Skarøhytten klargøres til standerhejsningen den 4. maj 
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   BROGADE 29, NYBORGVEJ 110  
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Søndag den 19. januar var S.R. værter ved den årlige vintervandretur for 
roerne. De øvrige fynske roklubber var inviteret via Netværk Fyn, så vi blev 28 
roere – fra: Odense, Fåborg, Rudkøbing, Nyborg og Svendborg, der travede 
fra Hvidkilde Avlsgård – ad Øhavsstien mod Egebjerg Mølle. Tage Østbjerg 
fortalte på vejen op om de to mindesten, vi gik forbi - som hans far havde 
hugget!! 

 

   Vel fremme ved møllen tog Jørgen Weber over og fortalte om møllens 
historie, møllelavet, og lavets mangeårige arbejde for at gøre møllen til 
Fyns 1’ste naturrum.  Jørgen havde sat stole frem, så den medbragte 
madpakke kunne indtages siddende, og der var også mulighed for 
toiletbesøg. Vi var så heldige, at møllen netop var blevet forsynet med sin 
nye glastop (kaldet prisme) – bemærk roerne var de første besøgende! 

 Møllen indvies officielt fredag den 14. februar, hvorefter man frit kan besøge 
udstillingen/nyde udsigten – mod syd over Det 
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Sydfynske Øhav og mod nord mod issølandskabet med Kirkeby og Stenstrup. 
Fremover vil der desuden være aktiviteter for børnefamilier og skoleklasser. 
Efter pausen på møllen fortsatte vi turen ad Øhavsstien, forbi Kaffepletten 
ved spejdernes hus i Egebjerg Bakker, bag om Gorillaparken  og ned over 
Knarrebjerg - igen med Tage som guide. 

Vi havde været så forudseende at anbringe et antal biler ved det gamle 
Egebjerg Rådhus, så turen tilbage til Hvidkilde Avlsgård (5 km. i kold modvind) 
blev undgået. Vandreturen blev ca. 11 km. 

Tilbage i Svendborg Roklub kunne kaffe/te samt et sortiment indenfor 
kagebagning derefter nydes med god samvittighed. 

Tak til deltagerne og medværterne: Lene Lund, Karen Håhr, Tage 
Østbjerg og Jørgen Weber.      

Tekst og billeder: 8001 Ninna Larsen  
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Svendborg Roklub 

 

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 Svendborg Sparekasse: 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. 200,- 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)  

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: 
I 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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2 Roposten 2014                                                                    Side 26 

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  
 

Materielforvalter: 

Preben Østergaard 

 

Ørbækvej 292  

5700 Svendborg 

3071 6088 oester@ofir.dk 

Instruktionschef: 

Bodil Aagaard 

 

Bøgeløkken 11 

5700 Svendborg 

86 89 03 48 

20 15 53 04 

dille@privat.dk 

 

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 

62 2132 73  

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 
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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 

René Kjeldsen  

Lindeskovhaven 7 

5260 Odense S 

23 41 67 32 renekjeldsen@hotmail.com 

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: 

Lise Andresen 

Kirsebærvej 26 

5700 Svendborg 

62 21 92 62 

50 41 01 82  

 

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 makj@mail.dk  
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Første båd på vandet ved 

standerhejsningen 2009 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

      ROPOSTEN 
SVENDBORG ROKLUB 

Østre Havnevej 20 
5700 Svendborg 

 

    


