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Aktivitetskalender efterår 2014 

Dato Kl Aktivitet Ansvarlig 

    

August    

 30 14.30 Kanindåb + Fest kl. 18.30 René 

    

September    

2 17.00 Kaproning. Jøden. Rudkøbing Knud/Willy 

4 17 - 20 Ro/Grill. Tilmeld salatbar, husk 
kød 

Lene L B  

17 12.00 Bestyrelsesmøde Jon 

    

Oktober    

1  Deadline Roposten Gunnar 

2 19.00 Fællesspisning  

4 14.00 Muslingetur og -spisning Hans Ole 

21 20.00 Første svømme-/saunaaften Rasmus/Willy 

22 12.00 Bestyrelsesmøde  

26 10.00 Årets sidste rotur m. picnickurv Ninna 

26 14.00 Standerstrygning. Tilmeld.kaffe  Christen/Stella 

27 08.00 Store vaskedag m. frokost Christen 

    

November    

6 19.00 Fællesspisning  
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Aktivitetskalender fortsat 

Dato klok aktivitet ansvarlig 

7. november 18.00 Rovennerne: Danske Bank,   

  Spisning og banko Hans 

19 19.00 Styrmands- og medlemsmøde Jan 

24 12.30 Julefrokost  (Alle roere kan til-  

  melde sig) Stella 

26 19.00 Udvalgsformandsmøde Jan 

29  Deadline Roposten Gunnar 

    

December    

4 19.00 Fællesspisning  

10 10.00 Bestyrelsesmøde  

16 21.00 Æbleskiver og Gløgg eft. svøm. Ninna/Will 

    

Januar 2015    

14 10.00 Bestyrelsesmøde  

Februar    

4 19.00 Generalforsamling Christen 

Marts    

29 11.00 Standerhejsn. Tilmeld. brunch Christen/Stel
la 
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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  Tilmelding til:  Elsbeth 

 17.00 Sved på panden (herrer) Knud Hansen 

    

Onsdag 5.55 Morgenroning  Finn 

 8.00 Formiddagsroning Christen 

 18.30 Fællesroning   

    

Torsdag 5.55 Morgenroning  Finn 

 17.00 Fællesspisning  

    

Fredag 5.55 Morgenroning  Finn 

 8.00 Formiddagsroning Christen 

    

Søndag 10.00 Klubroning kort/lang tur  

Fæiiesspisning: Som regel første torsdag hver måned. Tilmelding til 

salatbaren på Rokort.dk. Kød skal du selv tage med.  

 
Via rokort.dk kan du selv invitere til rotur, når det passer dig.  
Ligeledes vil forskellige meddelelser og aktivitetetsopslag blive bragt på 
rokort.dk. 
 
Ved aktiviteter, hvor der skal sættes bådehold, anbefales det at møde op i 
god tid og lægge sit rokort frem. 
 

 



 ROPOSTEN 

 

Roposten nr. 3 2014 Side 6 
 

 ROPOSTEN 

 

3 Roposten nr. 3  2014                                                            Side 6 

Nyt fra rochefen 

Vi er 148 aktive medlemmer, som ved udgangen af august tangerer sidste års 

præstation på 46.465 km. 

Vejret har været optimalt, og rokort.dk har vel også medvirket til lidt 

kappestrid eller bare motivation for den enkelte roer. I hvert fald er det nu let 

at samle et eller flere rohold til en given spontan tid. 

Nogle stræber efter en guld- eller sølvåre (1.500/1.000 km), og der er jo 

stadig ca. 8 uger til at nå det. 

Som foreslået af en ny roer, vil der i år være en lille præmie til dem, som blot 

runder  500 km. 

Vi havde 6 kaniner på roskole sidst i april, men 2 meldte sig ikke ind i SR efter 

roskoleforløbet. 

13 andre nye rointeresserede er løbende indmeldt og har fået den 

nødvendige uddannelse af kompetente instruktører. 

5 nye korttursstyrmænd lærte teori på 2 aftenkurser i april. De er 

efterfølgende frigivet i snævre havne- lokaliteter med vind og strøm. Til lykke 

med den nye rettighed til: Flemming Hansen, Niels Frantzen, Tage Østbjerg, 

Marianne Heide og Jette Kjær. 

I den daglige håndtering af romateriellet skal vi være opmærksomme på, ikke 

at lave unødig slid og skader. 

Vores pontonbro er høj og rustik. Beskyt åre og åregang. Undgå montering 

før båden er fri af broen. Pas på roret ikke rammer fenderlisten, når båden 

køres i vandet. I bådhallen står bådene ofte tæt, hvilket kræver forsigtig 

kørsel. Bådene  afleveres med åbne for- og agterrum. På vandret gulv tjekkes, 
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om der skulle være vand at tørre op i agterrum, specielt fiberbådene, 

pga. bundproppens placering. 

 

Eksempel på 

fiberbådenes sårbarhed. 

Da Rovennens lugekant 

knækkede ved hæng-

slerne, måtte lugen 

holdes fast med kraftig 

tape. -  Noget af en 

nødløsning! (GC) 

Vore nye ener-coastalbåde er blevet en stor succes blandt øvede roere 

som Leo, Bodil, Casper, René og Ole. De vil hjælpe dig med instruktion i 

denne og andre slanke 

bådtyper, hvor du roer 

med 2 årer.                

 

Se efter Meddelelser og 

Aktiviteter på rokort.dk – 

så går du ikke glip af 

noget! 

Venlig hilsen Willy 
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MINI – LANGTUR 24. – 27. JULI 2014 

TORSDAG DEN 24. 
Det var 12 glade og forventningsfulde roere som mødtes i SR torsdag den 24. 
juli kl. 14.30. 
Ved 15.00-tiden gik det vestud i det skønneste sommervejr man kan forestille 
sig. Strømmen havde heldigvis ikke læst tabellen den dag, så den løb ”den 
forkerte vej” indtil vi nåede Vornæs – herligt, der er nu ikke noget så godt 
som medvind og medstrøm. 
Humøret var højt, og vel ankommet til Skarø blev bådene tømt og stillet på 
en fin række oppe i den tørre tang på stranden.  

Vores tur-kaptajn Lene, havde 
planlagt hold- og opgave-fordeling, så 
inden vi så os til, sad vi bænkede med 
Bentes og Jespers (Assens) skønne 
kyllinge gryderet med ris og dejlig 
salat. Berith fremtryllede en fantastisk 
marengsdessert, så der var ikke et øje 
tørt. Resten af aftenen gik med at 
nyde den helt enestående solnedgang 
over øhavet og et par enkelte glas 
rødvin. 
FREDAG DEN 25. 
 På grund af vind og sø satte vi kursen 
mod klinterne ved Ballen og derfra 
mod Svelmø. Til tider med næsten 
surf bølger i rumpen – skønt. Vi fik 

den fantastiske oplevelse at se hele feltet af bevaringsværdige sejlskibe på 
bagbords halse i den friske vind komme på krydsben inde fra Hansebugt med 
kurs mod Avernakø – så bliver det altså ikke meget større!  
Vi skulle videre mod Fåborg via Bjørnø. Vi landede på den lille strand på NV-

enden af Bjørnø. Nogle gik på opdagelse på øen og besøgte bl.a. øens natklub 

- eller hvad det nu er. 
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 Nå – men vi skulle jo til Fåborg. Vinden var frisk fra E, så vi valgte at ro lidt op 
i fjorden, før vi med noget besvær svingede op mod Fåborg Roklub. Hård tur- 
var der nogen, som syntes, men alle kom trods alt i mål. Landgang med en 
kold landgangsøl, udpakning indkvartering samt afprøvning af Fåborgs nye 
havnebad.. 
Og så til Frk. Jensen i Mellemgade – ja det er 
altså ikke noget glædeshus, men et absolut 
anbefalelsesværdigt spisehus. Aftenen 
sluttede på klubbens tagterrasse, hvor der 
var en lille smule svalt.  
LØRDAG DEN 26. 
 Vi roede ud af Fåborg Fjord med Bjørnø om  

bagbord og ned langs med vestsiden af 

Bjørnø og over til Avernakø Trille. Aftalen 

var at holde kaffepause ved Drejet. Der var 

lidt ulækkert med råddent tang til 
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godt og vel knæhøjde. Jesper var lige ved at rulle sig i det, men han kom da 
på bedre tanker. Videre til Revkrogen, Drejø Gamle Havn og tilbage til Skarø. 
Fin tur i højt solskin. Det var meget varmt, så der blev badet lidt igen.  

 
SØNDAG DEN 27. 
Intet varer evigt, så bortset fra flot morgenbord igen – igen og 
madpakkesmøring stod den på pakning, oprydning og slutrengøring. Bådene 
blev pakket til hjemturen, den ene gik direkte til Svendborg, medens de tre 
øvrige besøgte Hjortø. Og så gik det hjemad i varme. medvind og i en lille 
smule modstrøm -  det var ikke så slemt. 
Efter landgang spiste vi en dejlig frokost af div. rester – der var mere end 
rigeligt. 
Tak til Lene for en særdeles vel planlagt og mindst lige så godt gennemført 
tur. Tak til Anne og Jørn (som  leverede den lækre lasagne lørdag aften), 
Bente, Jesper, Berith, Inge, Kirsten samt Mea og Maria (som leverede kage og 
flæskesvær) og sidst men ikke mindst Anette (som leverede div. skarpe sager) 
for et hyggeligt, behageligt og muntert samvær.  
Finn (referent)   



 ROPOSTEN 

 

Roposten nr. 3 2014 Side 12 
 

 ROPOSTEN 

 

Inriggeren – livsnerven i vores sport 
 
Som roer igennem mange år, bl.a. Svendborg Roklub 1975-81 og igen fra 
2006 og resten af rokarrieren, optager det mig meget, hvilke både vi ror i. Jeg 
ser hvordan bådparken bliver flittigt brugt, men ser også at min favorit båd 
Tjalve fra 1962 har rundet de 50. Skal vi ikke til at overveje, hvordan vi får nye 
både og her mener jeg træbåde. 
 
Jeg har lige været rundt om Møn i en plasticbåd og det var en halvdårlig 
oplevelse: Båden var ikke vedligeholdt, da reservedele er udgået og den 
havde mange mangler generelt. Jeg kender dilemmaet omkring træbåde 
contra plastic, men hvorfor ikke lave en plan, der på sigt kombinerer alle 
interesser? 
 
Dels kunne vi i klubregi overveje at bruge skattelovgivningen i højere grad: 
Man kan få fradrag på selvangivelsen, hvis man giver penge til klubben efter 
visse regler. Dem sætter vi i en bådefond og lur mig om den ikke ret hurtigt 
vil give os mulighed for at finansiere et eller flere bådekøb. 
Er der problemer med vintervedligehold og lakering må vi ty til andre midler: 
Der er firmaer, der kan klare disse store ting. 
 
Og endelig kan der trækkes midler ind i klubben på andre måder: Lidt højere 
beløb for overnatning for gæsteroere både her og på Skarø kan flytte penge 
videre og alt i alt er der mange gode muligheder i at omlægge på budgettet, 
men dette er naturligvis en bestyrelsesopgave, men de har også brug for en 
tilkendegivelse fra medlemmer på, i hvilken retning vi skal gå. 
 
Lad os få debatten, kom med argumenterne for og imod mine ideer og lad os 
i fællesskab udvikle SR til at blive end endnu bedre klub med endnu nyere 
kvalitetsbåde. 
 
Hans Ole Matthiesen 200630 
 
Se forskellige bådtyper på næste side. 
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I forbindelse med Hans Oles indlæg er 

her givet nogle eksempler på typiske 

både indkøbt op gennem tiden. 

"Smut" fra 1938 er vor ældste båd. 

Den har ligget på hylde i adskillige år, 

vel nok på grund af de gamle åretolde. 

Men interesserede er velkomne til at 

tage en prøvetur.  

 

 

Tjalve er som omtalt i artiklen   

fra 1962 og stadig i aktiv tjeneste. 

 

 

Rovennen fra 2006 - elsket og hadet. 

Fiberbåd, der efterhånden viser sig  

ikke at leve helt op til de 

kvalitetsmæssige krav. 

 

Coastalbåden - sidste skud på 

stammen. 

GC 
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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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Et udsøgt tilbud, kun for SR-medlemmer! 

Svendborgs suverænt bedst beliggende spisested – og billigste, 

- hvor du får din yndlingsbøf,  eller - kylling, - fisk, tilberedt på åben 

trækulsgrill, helt som du bedst kan lide den. Lækkert tilbehør, kreeret 

af ildsjæle med sans for smag og kvalitet. Du kan nyde drikkevarer til 

moderate klubpriser eller selv medbringe din favorit Château ad 

libitum! Lyder det ikke fantastisk! 

Alt dette kan du nyde i udsøgt selskab med munter snak og lidt kærlig 

mobning, og du kan fortsætte så længe du har lyst og natten med. 

Vi er mange, der har prøvet Ro & Grill den 1. torsdag i måneden. Flere 

af os er ret faste tilhængere af dette spisested og den helt unikke 

stemning. 

Motion skal du naturligvis ikke mangle! Ideen er at vi har fællesroning  

fra kl. 17.00 – 19.30 – og derefter ”går ud og spiser” 

I sommersæsonen  sidder vi naturligvis udendørs og passer samtidig 

skibstrafikken på Sundet, men til vinter trækker vi indendørs. 

Ro & Grill-fan                                                                             Marianne 
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Digitaliseringen griber om sig, - også i Svendborg Roklub. 
 

 
 
Kære ro kammerater 
 
Vi er efterhånden nået godt hen i  ro sæson 2014. Det nye tiltag her i foråret 
var klubbens overgang fra papir rokort til de digitale rokort. 
 
Denne overgang til det nye elektroniske medie, har været en proces. En 
proces som jeg tillader mig at gøre lidt status på, i min egenskab af IT 
administrator på rokort.dk i Svendborg Roklub (SR). 
 
Vi startede i vinteren 2014 med opsætningen af ADSL forbindelsen i klubben, 
og konvertering af medlemsdata på rokort.dk. -  et lidt større arbejde, end vi 
havde forestillet os. 
Installation af PC i bådhallen, trådløst WiFi netværk i klubben, og 
implementering af rokort.dk. 
 
Ved standerhejsningen her i foråret var vi klar til, at tage det nye system i 
brug. 
Vi var en del der var spændte på, hvordan medlemmerne ville tage i mod det 
nye IT system. 
Der blev lavet brugervejledning på papir, og sendt email ud til medlemmerne 
om det nye system. 
 
På standerhejsningsdagen var der hjælp ved PCen i båd hallen, og generelt 
var folk meget villige til at hjælpe hinanden, med at oprette nye ture, og få 
skrevet bådhold ud  - og hjem. 
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Efter at medlemmerne er blevet mere fortrolige med systemet, har mange 
endog benyttet sig af at kunne opslå aktiviteter på rokort.dk og dermed nå ud 
via email til medlemmerne. 
 
Naturligvis har der været et par svipsere undervejs, af mindre karakter, men 
det har ikke rokket ved billedet om at det var en god beslutning at digitalisere 
medlemsdata i Svendborg Roklub. 
 
Jeg tillader mig at konkludere, at langt de fleste har været meget tilfreds med 
vores elektroniske løsning rokort.dk. Der er blevet taget godt imod det, og 
det vil være næsten umuligt at se tilbage på en rosæson uden rokort.dk. 
 
Der er mange der er inde og kigge på rokort.dk hjemme fra, måske for at se 
hvor de ligger på kilometer top 10 listen! Eller for at se på opslåede 
aktiviteter/ meddelelser. 
Lidt naturlig nysgerrighed for hvem der nu er ude at ro, og med hvem….??? 
Heldigvis ansporer dette til at systemet bruges og at man som medlem bliver 
mere og mere fortrolig med at anvende rokort.dk.  
 
Vi er godt i gang og vi fortsætter. Målet er naturligvis at få alle gjort fortrolig 
med rokort.dk og hjælpe hinanden med fortsat at blive fortrolige med 
systemet. 
Jeg vil gerne sige tak for den opbakning jeg har mødt, både fra bestyrelsen og 
fra de øvrige medlemmer i roklubben. 
Fremadrettet fortsætter vi med at udbygge systemet inden for dets rammer, 
og forslag og tiltag er velkomne. Kommentarer og forslag kan sendes på 
email: SvendborgRoklub@gmail.com 
 
Fortsat god sæson. 
 
Benny Gliese IT Administrator på rokort.dk i SR 
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Digitale rokort,  nu med foto. – konkurrence. 
 

            
   Benny Gliese   

                                                          IT administrator i SR på rokort.dk 
 
Det er en kendt påstand at et billede siger mere end tusinde ord. Derfor vil vi 
så gerne have et vellignende billede/foto af dig, til brug på rokort.dk. 
Det er naturligvis frivilligt, men specielt for nye medlemmer er det værdifuldt 
at kunne genkende ro kammerater, som man har været ude at ro med. 
 
Det er jeres IT administrator på rokort.dk i SR, der ved sidste gennemgang af 
medlemsdatabasen konstaterede, at der i skrivende stund ”kun” var 14 
medlemmer ud af 148 der har ”uploaded ” et foto på rokort.dk. 
 
 
Jeg kan til de statistiske interesseret oplyse,  

 at de 14 medlemmer med foto, er langt de fleste kvinder. 

 at indmeldte i år 2013 er i top, mht. dem der har lagt foto ind på 
deres elektroniske rokort 

 at der blandt de nye kaniner fra 2014 ikke er nogen der har uploaded 
foto.  

 at de 14 nuværende foto generelt er af god kvalitet :o) 
 
Nu er det så op til dig blandt de resterende 134 medlemmer, om der ikke skal 
”uploades” et vellignende foto af netop dig, på dit eRokort (elektroniske 
rokort) i SR. 
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Jeg kan oplyse at såfremt man ”uploader” sit foto på sit elektroniske 
rokort, vil det udelukkende kunne ses på rokort.dk af medlemmer i 
klubben. 
Du kan selv skifte billedet og slette et gammelt, på dit eget eRokort. Du 
bestemmer selv hvilket foto du vælger, men ud fra en nytteværdi 
betragtning må det gerne være vellignende, så dit gamle skolefoto 
eller konfirmations foto er måske ikke lige det mest egnede. 
 
Kom ud af rosædet  find et godt billede/ foto af dig selv upload det på 
dit eRokort.  
Find evt. en der kan hjælpe dig. Såfremt du ikke er så fortrolig med at 
gøre det selv, så kan du sende dit digitale foto til IT administrator 
Benny Gliese på email: SvendborgRoklub@gmail.com Så vil jeg sørge 
for at dit foto bliver lagt ind på dit eRokort. Jeg vil i denne forbindelse 
påpege at jeg ikke står til ansvar for billedet og kvaliteten af dette, men 
udelukkende er behjælpelig med at få det lagt på eRokort. 
 

 
 
For ligesom at få sat gang i processen med at få  nye foto af 
medlemmerne til rokort.dk, udskriver vi en lille konkurrence. Der 
trækkes lod om et par gaver ved den kommende standerstryning 2014, 
blandt de medlemmer, der dagen før, har et vellignende foto på deres 
eRokort. Så vær med i konkurrencen, og se om du evt. har vundet til 
standerstrygningen i oktober. 
 
Med Venlig hilsen 
 
Benny Gliese IT Administrator på rokort.dk i SR 
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   BROGADE 29, NYBORGVEJ 110  
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På den gammeldavs facon 
Af forskellige gode grunde befandt der sig adskillige både på 
slæbestedet, da folk mødte til roning en skønne mandag morgen. 
Nogle af bådene lå i bådevogne, mens andre lå direkte på slæbestedet. 
Uden at gå i detalje kan jeg fortælle, at en sådan situation uvægerligt 
vil skabe panik, når hele flokken af formiddagsroere skal have bådene 
ud. Men det skete ikke. Måske på grund af det skønne vejr, men også 
fordi Ole Hansen - manden, der kunne ro, før han kunne gå - huskede, 
hvordan man førhen bar bådene ned til kanten og på genial vis satte 
dem ud i vandet. Som tænkt så gjort, og få minutter senere sås den 
ene båd efter den anden glide afsted over sundets blanke flade.       
 

    
 

 

Sådan gøres det 
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Lina og Ninna har været i Norge 
at ro. Redaktionen håber, at vi i 
næste nummer kan bringe en 
fyldig omtale af det fantastiske 
ved roning blandt vældige 
fjelde.   
 

  
  
Desuden ligger en beretning om en meget vellykket tur til Nakskov 
fjord og venter. 
 

 
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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Pas venligst på årerne, når I går ud eller lægger til ved flydebroen. 

Lad ikke årebladet kure hen ad broens ru cementoverflade. Det kan 

malingen nemlig ikke klare, hvilket man let kan overbevise sig ved et 

kig på vore årer. 

 

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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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. 100,- anden 

gang. 

 
Udmeldelse eller adresseændring: 
Skal ske skriftligt til såvel kassereren som medlemskartoteket. NB! Medlemskabet 

er fortløbende og ophører kun ved udmeldelse og betaling af skyldigt kontingent. 
 
Nøgle:  
Depositum 200,- hos Svend Aa. Hansen. (tlf. 62221037. Mail saah@hansen.mail.dk)  

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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3 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  
 

Bådforvalter: 

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 

 

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  

 

Malerhold søges 

Kære rovenner 
Vores dejlige roklubhus trænger til en 

omgang grøn maling. Sidste år blev 

terrassen og gelænderet malet på flotteste 

vis. Nu er det så selve husets tur. Hvis vi 

samles ( 4 til 6 medlemmer ) en formiddag 

eller to - tror jeg vi kan klare at male husets 

sydside i år. Som husforvalter vil jeg sørge for de nødvendige værktøjer og den 

maling der skal bruges.  

Ring til mig, mail til mig eller sig det direkte til mig så vil jeg fastlægge en 

dato, hvor vi kan gå i gang. 

Jeg sørger for en god gratis frokost til de deltagende malere når vi er færdige. 

Niels Fog     nfp@nielsfog.dk    61285725 
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Sommeren 2014: 

Smukke solnedgange - aften 

efter aften 

 

 

 
 

 
 
 

      ROPOSTEN 
SVENDBORG ROKLUB 

Østre Havnevej 20 
5700 Svendborg 

 

 


