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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 

 

 

 

Aktivitetskalender forsommeren 2012 

 

Dato Kl. Aktivitet 
 

Ansv. 
   

 

       22,23,24       
juni hele dagen Vi ror DK rundt 

 
Ninna 

   

 
23. juni 

 
Skt. Hans aften fest og bål (se side 11)      Karen og Stella 

   

 
27. juni 

 
Besøg hos Odense Roklub Christen 

   

 
         28. juni 

 
Styrmandskursus (se side 16) 

     

         

 
Juli 

 
Sommerferie/Langture 

     

         

 
2. august 

 
Ro og grill 

 
Preben 

   

 
9. august 

 
Kæntringsøvelse på  Sundet 

 
Claus 

   

 
10.- 18. aug. 

 
Prøv en coastalbåd 

 
Preben 

   

 
18. august 

 
Klubkaproning og kanintagfat Preben 

   

 
29. august 

 
Odenseroere på besøg Christen 

   

 
6. sept. 

 
Ro og grill 

 
Preben 

   

         

   
Scullerinstuktion (dato senere) 

 
Casper 

   

 
29.sept. 

 
Muslingetur og –middag 

 
Preben 

   

 
         4. okt. 

 
Ro og grill Preben 

   

        

 
         27. okt.  

 
Standerstrygning 

 
Stella 

   

        

 

ret til ændringer forbeholdes 
 

 

            
Rochefen 
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Ugeskema 
FASTE AKTIVITETER                       
Rodage i udendørssæsonen: 

DAG KL. AKTIVITET Kontakt 

Mandag  5.55 Morgenroning (Se opslag) Finn 

 8.00 Formiddagsroning  Christen 

 16.15 Sved på panden (damer) Helle 

 17.00 Instruktion Bodil 

    

Tirsdag 5.55 Morgenroning (Se opslag) Finn 

 10.00 Tirsdagspigerne Elsbeth 

 17.00 Sved på panden (herrer) Knud 

    

Onsdag 5.55 Morgenroning (Se opslag) Finn 

 8.00 Formiddagsroning Christen 

 17.00 Instruktion Bodil 

    

Torsdag 5.55 Morgenroning (Se opslag) Finn 

 17.00 Klubaften m. roning og 
kaffe* 

Preben 

    

Fredag 5.55 Morgenroning (Se opslag) Finn 

 8.00 Formiddagsroning Christen 

    

Søndag 10.00 Madpakkeroning** Claus 
*) Første torsdag i hver måned: Ro og grill  

**) En søndag hver måned: Langtur kl. 9 til ca. 19 

 

Klubben er naturligvis åben altid for medlemmerne, så man frit kan  

arrangere sig med rokammerater.  

 

Et mere udførlig ugeskema findes på opslagstavlen og hjemmesiden. 

   

 



Roposten nr. 3 2012 Side 4 
 

INDHOLD                           NR. 3   2012 
  

Danmark rundt 08 

Sct. Hans 11 

Coastalbåde i SR 13 

Opfølgningskursus for styrmænd 16 

Rovennernes sommertur 19 

Formanden fyldte år 20 

Motionskonkurrencen 23 

 

Kom nu ud af busken og lav et indlæg til Roposten 
Skriv om sjove, uhyggelige eller interessante oplevelser på roture og i 

klubben, eller også om tanker, meninger og forslag om alt det, der har 

med klubben og roning i det hele taget at gøre – fx sikkerhed i robåden, 

torsdags-ro-og-grill, de nye både, guldfireren.  (Se også side 24) 

Hvis nogen kender en god rohistorie, kunne det jo også være en 

mulighed for at kvikke det hele lidt op. I længden kan det blive en lille 

smule kedsommeligt blot at læse bestyrelsesmedlemmernes og 

redaktørens udgydelser.  

 

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 i et oplag på 300 eksemplarer af ”tryk team”, Grønnemosevej 13, 5700 

Svendborg.                                                                                  Gunnar Clausen, red.   
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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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- med posten 

- til afhentning 

- eller på hjemmesiden 
Som bekendt er der nu forskellige muligheder for, hvordan 

medlemmerne kan erhverve sig deres Ropost. 

50 – 60 medlemmer har meddelt, at de vil afhente den i klubben eller 

se den på nettet. Med en porto på 6 kr. pr. blad giver det allerede en 

mærkbar besparelse, men det var nok forventet, at de billigere 

uddelingsformer havde fået lidt større tilslutning.  

 

Men det kan nås endnu, I kan til hver en tid ændre jeres 

beslutning. Mail (gclmlc@mail.dk) eller læg blot en besked i 

mit rum i rokortreolen i bådhallen (200731 Gunnar Clausen).    
 

 

Det hele bliver ikke bedre af, at vi samtidig må konstatere en 

nedgang i indtægterne fra annoncer. Dette sidste kan vi alle gøre 

noget ved ved at spørge hos vor bank, grønthandler, advokat eller 

bilhandler, om det ikke var en god idé at annoncere i et blad, som 

læses af et utal af købedygtige folk i Svendborg og omegn.   

 

 

 

mailto:gclmlc@mail.dk
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OBS!!    

SKARØ-HYTTEN 

 

Klar til brug efter, at et pudse- 
og malehold tog fat den 5. juni.  
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Vi ror Danmark rundt fra 22/6 – 24/6  
I anledning af D.F.f.R’s 125 års jubilæum opfordres hele landets 

roere til at deltage i dette arrangement  

Fra solopgang fredag den 22 juni til søndag den 24 juni kl. 18.00 - 

Skal vi i Svendborg Roklub sammen forsøge at ro flest mulig 

kilometer langs vores nærliggende kyststrækninger. 

Vi deltog i et lignende arrangement i 2008, hvor nogen af jer måske 

husker, at vi havde lavet et søuhyre, hvis krop blev længere for 

hver roede km. For hvert bådehold der kommer ind   fra tur – 

ganges antal km. med antal roere i båden. Herefter afklippes det 

tilsvarende antal cm., og klæbes op på væggen hvorved ”søslangen” 

bliver Længere – og længere og længere.  

På D.F.f.R’s hjemmeside ( www.roning.dk ) – under ”Vi ror 

Danmark rundt” kan i på et danmarkskort se, hvor de enkelte 

roklubber har meldt ind, at de vi ro. Ambitionen er, at vi - alle 

landets roere sammen når 125.000 km. 

Til sammenligning roede vi i Svendborg Roklub – sæsonen 2011  

knapt  40.000 km.  

Som jeg husker det fra 2008 var det et sjovt arrangement, som 

Svendborg Roklubs medlemmer bakkede op om, og hvor vi 

startede MEGET tidligt fredag morgen. Desværre havde vi meget 

kraftig vind fra sydvest, så turene ud omkring Drejø og Skarø 

måtte opgives. Turen til Nørreskovens Bådelaug blev derimod 

nærmest til en ”motorvej”. Det er godt med lidt lækyst. 

Claus har udarbejdet nogle turforslag, hvor man kan skrive sig på. 

Det er også muligt at ro ”ikke oplistede ture” 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roning.dk/
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Vi har snakket med Nyborg Roklub om at mødes i Lundeborg fredag 

aften, og spise sammen og i oplægget er også skitseret en tur omkring 

Tåsinge. Det er jo de lidt længere ture, men alle ture roet indenfor 

tidsrammen tæller med – også Troense, Valdemars Slot eller 

Thurøbund. Hvis det kniber med kræfterne så gå sammen i en fireåres. 

Se regnestykket Troense retur:  7 x 3 = 21 km. Men 7 x 5 = 35 km. Så 

deeet !!!   

 

 
 

I denne ro-weekend skal vi også fejre Sct. Hans med bål og fest i 

roklubben, så der bliver nok at se til. 

 

Kom i roklubben allerede fra tidlig fredag morgen og vær med til at 

”samle km.” I denne forbindelse vil jeg lige erindre om, at vi deltager i 

den kilometer konkurrence, der løber hele sæsonen, så i dette tilfælde 

kan de roede antal kilometer ”bruges to gange”.  

 

Med håb om ”pinsevejr” weekenden 22 – 24 juni – 2012                     

8001 Ninna 
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  HAVNENS 

FISKERIARTIKLER 
 

Jessens Mole 3, 5700 Svendborg 

           Tlf.: 62 21 52 06               
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Sankt Hans Aften i Svendborg Roklub  
Heksen sendes til Bloksbjerg ca. 22:17 

Båltale med et oratorisk geni - Bålet tændes kl. 22:06 

Kaffe med Pavlova og friske danske jordbær kl. 21:05 

Hovedretten, grillmad af eget kød, indtages fra kl. 19:34 

Roklubben står for ro’et salat og andet tilbehør 

Middagen startes med forret, tunmousse, kl. 19:03 

Velkomstdrink serveres kl. 18:42 

Fremmøde til en hyggelig og festlig aften kl. 18:31 

Bad og omklædning for roende gæster kl. 17:50 

De der vil ud at ro, henvender sig til heksen inden kl. 14:59 

Du skal:  

Tilmelde dig senest den mandag den 18. juni enten på listen eller 

til stella.aabo@gmail.com 
Finde dig et stykke kød du vil grille 

Vin købes til kr. 50,00 pr. flaske.  Øl og vand til kr. 6,00 

Pris for hele arrangementet kr. 100,00 pro persona 

 

HVEM MELDER SIG FRIVILLIGT SOM HEKS? 

 

 

Sankt Hans 

Fest 
 

 

 

 

 

 

mailto:stella.aabo@gmail.com
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Prøv en Costalbåd i 

Svendborg Roklub i 

august   
 

 

Igennem de seneste par år har der været diskuteret en del om, vi skulle 

anskaffe os nogle andre bådtyper til vores roklub end de traditionelle 2 

og 4 åres inriggere. Samtidig har der været præsenteret nogle nye 

bådtyper for danske roere, og en af disse bådtyper er coastalbådene, 

som netop også er blevet godkendt af DFfR til langtursroning. 

Coastalbåde er en meget sødygtig bådtype, som er meget stabil og 

specielt velegnet til at ro i bølger.  

Her er nogle af de væsentligste punkter, hvori en coastalbåd adskiller 

sig fra en traditionel inrigger: 

 Utrolig stabil, ligger godt i vandet og løftes hurtigt ud af vandet – det 

giver fart ! 

 Selvlænsende, så der kan ikke ske borfyldninger 

 Der roes med to årer 

 Bygget over en skabelon lignende en hurtig sejlbåd og dermed 

hurtigere end en inrigger 

 Tungere for at give  tyngde i båden. 

 Den kan mest af alt sammenlignes med en gigbåd (som syvstjernen), 

bare mere stabil end selv en inriggger.   
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Vi har hørt, at den er den ideelle båd til roere, der ønsker en stabil båd 

at ro i, og samtidig en sporty båd for dem, som ønsker at ro med to årer 

og lyst til at prøve nogle bølger….. 

 

For at kunne få erfaringer med denne bådtype ud til så mange i klubben 

som muligt har vi i samarbejde med Niels Iversen i Aarhus Roklub 

arrangeret, at vi kan få en 4 åres coastalbåd til låns fra den 10. august til 

den 18. august, dvs. det meste af uge 33.  

Kom og vær med til at prøve at ro coastalbåd og få 

en anderledes rooplevelse i uge 33…                                                                                            
 Preben, rochef                                                                                                                      
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De nye både 
Det forlyder, at de nye både er et par rigtigt livlige fætre. Nok er de 

behageligt lette at ro, og farten er der ikke noget at sige til – men de 

smider roerne i baljen. Selv unge, adrætte og øvede folk er ikke helt 

trygge ved disse lømler. 

De bundbrædder, der nu skal lægges i bådene, vil hjælpe til, at roere 

med stilethæle ikke så let træder igennem, og de vil vel også gøre det 

lidt lettere at vandre gennem bådene, men vipperiet gør de nok ikke 

noget ved – måske tværtimod.    

Det ville være helt oplagt at forsyne bådene med udhængere (Se 

billedet), men hvad med årerne?  De ville blive ramponeret i et hidtil 

uset omfang, og maling er dyr.  

Sænkekøl er bare udelukket. 

Med henvisning til farten burde man måske om ikke tænke på 

montering af en kofanger, så dog en tilsvarende sæl-ditto. Sæler kan 

være årsag til meget, og  man kan aldrig vide, hvornår et af disse havdyr 

igen ligger og slanger sig på de store sten. Og som en anden Lorelei 

lokker søfolkene i fordærv.  

 

Men vi kan også nyde, at vi har 

fået et par kvikke både, hvor vi 

blot skal tage lidt mere hensyn til 

vind og bølger end ellers - og altid 

gå ind på lavt vand ved skift.                           
GC                        
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Opfølgningskursus  
for alle lokal- og langtursstyrmænd i Svendborg Roklub 
 

Som opfølgning på mit indlæg i Roposten nr. 2 2012, kommer her lidt 

yderligere vedr. opfølgningskursus til alle styrmænd i Svendborg 

Roklub. Set i lyset af det stærk trafikerede og strømfyldte farvand vi har 

som dagligt rofarvand, har bestyrelsen besluttet at tilbyde et 

opfølgningskursus for styrmænd. Det understreges at det er et frivilligt 

tilbud, men bestyrelsen ser meget gerne at man tager imod dette, da det 

er forudsætningen for vores alles sikkerhed at styrmanden har styr på 

situationen i robåden. 

 

Kurset afvikles den 28. juni, og det bliver afsluttet med et diplom og et 

stempel på rokortet.  

 

Der skal afsættes 3 timers praktisk prøve på vandet (ca. 3 kvarter til 

hver styrmand i en 4-åres samt en styrmandsfrigiver). Herudover vil der 

blive noget teori om meteorologi og lidt førstehjælp. Se opslag med 

nærmere mødetider (afhængig af antal deltagere) 

 

Bestyrelsen har foreslået følgende personer som styrmands frigivere:        

Ninna, Villy, Claus, Ole, Bent og Preben 

 

Den praktiske del af kurset består af følgende: 

 

1. Indskrivning af bådehold              

2. klargøring og isætning af 

båd 

3. fralægning ved ponton 

4. tillægning ved bolværk  

5. vende båden 360 grader 

ved hjælp af 

kommandoer 
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6.  sejle igennem hullet til Thurø             

7.  landgang på strand 

8.  tillægning ved egen bro 

9.  optagning og rengøring af båd 

 10. hjemskrivning 

 

Vi håber at rigtig mange og helst alle styrmænd tager imod dette nye 

tilbud. 

Mvh 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 almin-

delig 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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Ro-Vennernes og Svendborg Roklubs medlemmer + påhæng ind-

bydes til at deltage. Hvis du vil med, så reserver dagen allerede nu.  
 

Det foreløbige program for dagen er: 

Afgang med færgen fra Svendborg kl. 11:00. 

Frokost hos Cafe Sommersild kl. 12:00, hvor vi ”får”: 

En symfoni af 3 forskellige sandwich og en årstids-frugt 

Hjemmerøget laks, ristet parnaskinke, tzatziki og salat, rød peber 

Bresaola-skinke, artiskok, parmesan, rød peber, salat og basilikum-

creme 

Hjemmelavet rygeostsalat med gedespegepølse og salat 

Årstidens frugt. 

Herefter rundtur på øen. 

Kaffe og kage hos Cafe Sommersild kl. 15:00. 

Afgang fra Skarø igen med færgen kl. 16:35. 
 

Pris for frokost (ekskl. drikkevarer) og kaffe + kage er kr. 150,-. 
 

Deltagerne bedes selv sørge for færgebillet kr. 95,- tur/retur. 

Evt. rabat mulig ved køb af 5 x tur/retur. 

 – Købes på færgen. 
 

Tilmelding senest d. 23. aug. 2012 på opslagstavle i roklubben eller 

til: Erik Knudsen – 62215082 – E-mail: erik.knudsen@stofanet.dk  
 

Nærmere orientering om endeligt program meddeles senere på 

Svendborg Roklub’s hjemmeside samt på opslag i roklubben. 
 

Bestyrelsen. 
 

mailto:erik.knudsen@stofanet.dk
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Formand Christen 70 år 
Hvem skulle fejres? Det skulle formand Christen, og hvad skulle fejres? At han 

blev 70. 

 

Og det blev en fejring, som 

sjældent set. Der blev råbt så 

mange hep-hep-hurra ’er, at 

selv Knud efterhånden lærte at 

få de sidste tre hurraer med. 

En stor gruppe roere havde 

takket ja til Christens 

fødselsdagsinvitation, og det 

hele blev endnu mere festligt, 

da det afsløredes, at ud over 

fødselsdagen var det også Birtes 

og  

 

 

 

 

 

Christens 20-års bryllupsdag.                

Rygtet fortalte, at fødselaren havde stået i 

køkkenet en lille uges tid for at tilberede 

et utal af alverdens retter: eksotiske – traditionelle, sunde – usunde, røde, 

grønne, gule og hvide. Og al den dejlige mad, som gæsterne nu med vellyst 

kastede sig over, blev ledsaget af et omfattende udvalg af  

våde varer, hvilket naturligvis gjorde sit til den gode stemning. 
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Jan holdt tale om formandens fortrin 
krydret med ros, ris og ironi.  
 
Knud talte på morgenroernes vegne og  
brød ud i sang. I det hele taget gjorde 
Knud meget for fællessangen den dag. 
 
 
 
 
 
 

 

Også fra Roposten skal lyde et til 
lykke til formanden.  

   
 
 
Christen er en fremragende førstemand for vor klub, som styrer med 
kærlig , men fast hånd.  
Han er i mangt og meget, den der går forrest. Således også med sidste 
års nye både, hvor han som den første gennemførte en 
kæntringsøvelse. Måske var tilrettelæggelsen ikke helt til ug. 
Ligeledes står Christen oftest i spidsen mandag morgen, når der skal 
synges. Det er hver gang en glæde at høre, hvordan han med klar og 
kraftig røst husker at lægge starttonen  på vor sang op, hvor den skal 
være. 
 

Endnu engang til lykke og tak for indsatsen i klubben. 
 

               GC 
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Motionskonkurrencen 
Motionskonkurrencen går som bekendt ud på, at landets roklubber 
kappes om at ro flest kilometer i løbet af et år. Tallene gøres op i 
klubberne en gang om måneden og sendes ind. Resultaterne kan 
derefter læses på DFfR´s  hjemmeside ca. den 10. i efterfølgende 
måned.  
Rent ud sagt gik det ikke formidabelt for Svendborg Roklub sidste år, 
men så meget lettere vil det være at præstere en fremgang i år. Og de 
første tal foreligger allerede.  
Ninna, som sammen med Jan tager sig af optællingen hos os, skriver:  
Så er kilometertallene sammentalt for maj måned. 92 roere har roet 
7149 km. 

I april måned roede 79 personer kun 4476. 
Så indtil nu har Svendborg Roklub roet ialt: 11625 km. 
Når Leif Thygesen har fået puslet de indrapporterede km på 
plads, bliver det spændende at se, om vi har haft fremgang i 
kilometer-turneringen, eller om vi er rushet nedad. 
Resultatet ophænges i forgangen efter den 10 juni. 
8001 Ninna 
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Har I hørt det? 

På dette sted i bladet vil I fremover kunne skrive om en pudsig 

hændelse, en gammel erindring eller venlig sladder i klubben. Send det 

på mail til glcmlc@mail.dk.   

 

”Grill og Ro” er alle tiders…  
”Ro og grill” -  men ikke grill i ro, 
for dette nye torsdagstiltag i vor  
klub, er en festlig affære, hvor ti- 
sken, snak og latter fylder pejsestuen. 
 

 
 

 

 Vagn 85 
 

Vagn, han er altmuligmand 
og gør alt stort og småt i stand. 
Han bikser med hammer og pensel 
med maling, med skruer og pløkke. 
Vi ønsker med de 85 år så hjerteligt til lykke 

 
Og så ror han et hav af kilometer. 
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Bestyrelsen på Skarø                                                                                         
En lille flok drog rask afsted 

Sandpapir og pensler tog de med 
Et hus på Skarø skulle pyntes. 
Det var der nogle, der havde syntes. 
 Efter sliddet var det flot: 
Skarøhytten forvandledes til 
Skarøslot. 
(Næsten) 
 

 
Motionsturneringen 2012 - 13 
 

Standerhejsningens forventning var jo 
stor:  
Går det bedre end i fjor. 
Skal vi have flere beter. 
Eller ro en masse kilometer. 
 11 625 har vi nu så flittigt pløjet, 
Vi kan vel dermed vær’ fornøjet? 

                                                              (- når vi tænker på al den blæst). 
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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,- 

 

 

*) Forfaldsdatoer: 1. rate: 1. marts, 2. rate: 1. september.. 
**) Medlemmer, der betaler for et helt år ad gangen får 1 måneds rabat. 
 Ønske her-om 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.                  

 



Roposten nr. 3 2012 Side 27 
 

Svendborg Roklub 
Østre Havnevej 20, 5700 Svendborg 
Tlf.: 62 22 44 86. Hjemmeside: www.svendborgroklub.dk  

   Obs.: Ninna har fået ny e-mailadresse 

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: 
Preben Lundsteen 

Præstemosen 5 
5700 Svendborg 

62 20 32 11 
29 28 30 63 

blslundsteen@privat.dk 

Husforvalter: 
Niels Fog-Petersen 

Vildrosevej 4 
5700 Svendborg 

62 20 57 25 
61 28 57 25 

2fog@os.dk 
 

Materielforvalter 
Arne Egelund Jensen 

Lærkevej 4 
5932  Humble  

62 57 13 59 
40 40 72 88 

arne.egelund@hotmail.com 

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 

2fog@os.dk 
 

Rovennerne: 
Sv. Aage Hansen 

Fruerstuevej 80 
5700 Svendborg 

62 22 10 37 
21 27 6615 

saah@hansen.mail.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 
 

Hjemmesiden: Niels 
Fog/H.O.Matheiasen 

Vildrosevej 4 
5700 Svendborg 

61 28 57 25 
26 9726 47 

2fog@os.dk 
hansole@nalnet.dk 

Roposten: 
Gunnar L. Clausen 

Nyborgvej 453 
5881 Skårup 

62 23 12 24 
21 28 27 94 

glcmlc@mail.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 

Udlejning  af klubhus: 
Lise Andresen 

Kirsebærvej 26 
5700 Svendborg 

62 21 92 62   

Udlejn.  af Skarøhytten  
Ninna Larsen 

Bladvænget 20 
5700 Svendborg 

62 21 40 12 
40 82 23 72 

fysninnalarsen@ sydfynsnet.dk 

 
(juni 2012) 
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