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Aktivitetskalender efterår 2012
Dato

Klokken

Aktivitet

Ansvarlig

29.sept.

Den evige jøde. Kaproning. Rudkøbing
Ro og grill
Deadline Roposten
Scullerinstruktion (dato opslås)
Muslingetur og middag

Preben
Preben
Gunnar
Casper
Preben

4. okt.
28. okt.
29. okt.

Ro og grill
Standerstrygning
Store vaskedag

Preben
Stella
Christen/Niels

Medlems- og styrmandsmøde
Udvalgsmøde
Rovennernes banko
Deadline Roposten

Christen
Christen
Rovennerne
Gunnar

4. sept
6. sept.
7. sept.

1. nov.
8. nov
9. nov.
15. nov.

19.00
19.00
18.00

6. feb
2013
22. feb

Generalforsamling SR
Generalforsamling Rovennerne

Sv. Aage

Fem gæve svendborgroere er klar
til at forsvare klubbens ære i den
traditionsrige kaproning Den evige
jøde. Det blev til en meget fin
placering. Se side 5.
(Foto: Helle)

(Forsidebillede: Ole Rudolph)
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Ugeskema
FASTE AKTIVITETER
Rodage i udendørssæsonen:
DAG
Mandag

KL.

AKTIVITET

Kontakt

5.55
8.00
16.15
17.00

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

Finn
Christen
Helle
Bodil

Tirsdag

5.55
10.00
17.00

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

Finn
Elsbeth
Knud

Onsdag

5.55
8.00
17.00

Morgenroning (Se opslag)
Formiddagsroning
Instruktion

Finn
Christen
Bodil

Torsdag

5.55
17.00

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

Finn
Preben

Fredag

5.55
8.00

Morgenroning (Se opslag)
Formiddagsroning

Finn
Christen

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

Claus

Klubben er naturligvis åben altid for medlemmerne, så man frit kan
arrangere sig med rokammerater.

I vintersæsonen aftales tidspunkter til vedligeholdelse af materiellet
Et mere udførlig ugeskema findes på opslagstavlen og hjemmesiden.
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Rotur på Københavns kanaler

8-9

Vore kunstnere

12 - 13

Rochefen om sikkerhed og styrmandskursus

14 - 15

Færøbåden

16 - 17

Trængsel på Sundet?

18 - 19

Rovennernes tur til Maribo

20 - 21
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23

Begivenheder side 5, Bølgeskvulp side 7 og Har I hørt side

25

Distribution af Roposten til andre klubber
I bestræbelserne på at holde udgifterne til distribution af bladet nede har
bestyrelsen besluttet at beskære det antal eksemplarer, der sendes til andre
klubber og klubbestyrelser.
Skulle nogle af jer imidlertid være kede af at skulle undvære det gode blad,
kan I blot sende en mail til redaktionen, glcmlc@mail.dk med et ønske om at
fortsætte leveringen. Jeg skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at
Roposten bringes i sin fulde udstrækning på Svendborg Roklubs hjemmesïde.
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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Kanindåb med kaproning og gallataffel
En festlig lørdag i roklubben startede med kaproning. 32 toptrimmede roere
stillede til start i inderhavnen, og målet var ud for klubhuset.
Det blev en meget tæt dyst med Dorte, Casper og Christen som vindere et
mulehår foran nummer to. Hyldesten var stor, og sekten flød.
Så var tiden kommet til kanindåben. To kaniner fra i år og en fra sidste år blev
rullet i tang og spulet i vand, inden de blev døbt i sundet. De fik navnene
Laksen, Guldfisken og Kulmulen.
Den efterfølgende treretters menu var særdeles lækker, og det blev en meget
hyggelig hyldestfest med afsyngning af Meas gallasang.
Stor tak til arrangører og køkkenfolk.
Christen

Kaproningen den Evige Jøde
Igen i år blev der afholdt kaproning
mod Rudkøbing Roklub i fireårs
inrigger. Nogle formiddagsroere
havde forvejen roet Albani til
Rudkøbing, hvor kaproningen i år
skulle finde sted. Desværre var det
blæst godt op med en 7-8 m/s fra
vest-sydvest, så der var ganske
store bølger at ro kaproning i - især
for en firer. Men løbet blev afviklet, og Svendborgroerne kom ind på en klar
anden plads, kun overgået af Rudkøbing roerne, som roede formidabelt godt
i de bølger. De må jo være vant til det.
Bagefter havde de søde Rudkøbingfolk lavet biksemad med spejlæg og ikke
mindst hjemmelavede rødbeder til roerne og alle tilskuerne. Vi var i alt 12 fra
Svendborg, så mange tak for den moralske støtte. Der skal lyde et stort
tillykke med sejren til Rudkøbing, og vi glæder os til at se jer i Svendborg
næste år hvor vandet forhåbentligt er lidt mere roligt og hvor vi kan få
revanche.
Preben
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OBS!!
SKARØ-HYTTEN
Den har også lidt svært ved at
holde tæt.
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Åreombytning
Da formiddagsroerne afsluttede kaffedrikningen og gjorde sig klar til at få
bådene i vandet, var der ikke noget, der antydede, at denne romandag i
august skulle blive andet end en skøn dag på sundet.
Første båd var hurtigt klar, men dens årer var ingen steder at finde. Da slog
en djævelsk ide ned i hovedet på en af roerne: ”Vi snupper et sæt fra en
anden båd!” Med uskyldige miner og en stille fløjten bortførte de et tilfældigt sæt årer, smed dem i gaflerne, og så var de afsted over bølgen den
blå.
Da næste bådehold konstaterede, at deres årer var bortførte, kunne man
måske, da det jo var brave folk, have forventet, at de ville tage en rådslagning
med alle de andre, men nej. De gentog første bådeholds nummer og listede
af sted med en anden båds årer.
Og sådan fortsatte det, til det sidste hold humpede af sted med et umage par
årer, hvor den ene havde åreknuder og den anden var helt ude af
manchetten. Den besætning havde oplevet bedre dage på sundet.
Morale: Lad være at blive hængende for længe over kaffen, der er bare
nogen, der snupper jeres årer.
I virkeligheden er der masser af muligheder for, at årerne bliver ombyttet.
Hvis jeg ikke tager meget fejl , kan fem sæt årer fordeles på fem både på 120
måder, hvoraf jo kun den ene er rigtig.
GC

Roposten nr. 4

Side 7

Rotur i Københavns kanaler
17.07.2012 havde Elsbeth Riken arrangeret en rotur i Københavns kanaler.
19 fra Svendborg Roklub og 2 fra Københavns Roklub deltog.
Det var en fantastisk dejlig tur, hvor vi fik set København fra en anden side.
Det var tørvejr hele dagen, så vi må sige det var en succes.

Efter en dejlig modtagelse i
Københavns Roklub roede vi kl.
ca 10.30 mod Langebro,
Frederik-holms Kanal (8 broer),
over hovedløbet til Holmen med
Opera-Huset,
kanonbådsskurene, torpedohal
len og Christiania. Vi strakte
ben ved kanonbådsskurene.

Herefter fortsatte vi nordpå langs Flådens område til Trekroner, hvor vi lige
drejede en runde, inden vi krydsede hovedløbet for at ro ind bag
Langeliniekajen med Bjørn Nørgårds alternative Havfrue. Vi lagde til ved
Amerikakajen for at indtage medbragt frokost. Det så godt ud med 7 ro-både
på stribe, og der var mange turister som fotograferede os.

Efter frokost roede vi tilbage
mod Sydhavnen forbi Den lille
Havfrue og Amaliehaven,
hvorefter vi krydsede
hovedløbet for at ro ind i
Christianshavns Kanal.
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Vi fortsatte så mod Slusen, men vinden var blæst kraftigt op, så vi nåede ikke
helt til Slusen, men valgte at ro tilbage til Københavns Roklub.
Turlængde ca. 21 km.
Her rengjorde vi bådene og fik derefter kaffe/te med hjemmebagt
kage.(Elsbeht havde bagt kagerne). Der var også en lille én til halsen.
Så var der mulighed for bad til alle og turen sluttede med fælles aftensmad
på Restaurant Grand Vue på Fisketorvet.
En rigtig dejlig dag og en kanon god planlægning. Tak Elsbeth for det store
arbejde du har gjort for at gøre dette muligt !!!!! 

Af Aase Jensen og Jette Kjær
Kaniner
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Richardt’s KØD

.

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

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

Varm mad mandag til fredag kl.11 - 15
45,- kr pr. portion
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HAVNENS
FISKERIARTIKLER
Jessens Mole 3, 5700 Svendborg

Tlf.: 62 21 52 06
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Kunstnere i vor midte

Det viser sig, at der i medlemsskaren i Svendborg Roklub
findes kunstnere inden for forskellige genrer.
I dette nummer har en kunstmaler og en digter udfoldet
deres kunst for os.
På side 13 kan I læse Børges stemningsfulde digt, og på
tuschtegningen herover er det Ole Rudolph, der skildrer en
landgang ved Smørmosen.
Roposten takker dem begge for deres bidrag.
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Augustmorgen-

stemning
Digt:

Augustvand
På vandet
i havblik
til sædets
stille susen
akkompagneret
af årevandets
sagte brusen
en stille august
i morgenslør
gir’ en føl’se af
frihed og
være skør

så hvorfor
ska’ man være
på landet
og kør’
når man ror
så lyk’lit
på vandet
er skør
Børge Lindschouw
august 2012

Roposten nr. 4

Side 13

Sikkerhed til søs også i robåd
Styrmands opfølgnings kursus, evaluering
Vi har i sommerens løb haft fokus på at gøre sikkerheden for os roere ved at
gennemføre et tilbud om opfølgningskursus til styrmænd, et tilbud som blev givet
over tre dage i sommerens løb.
Det har skabt meget debat blandt medlemmerne, og tilslutningen har da også været begrænset, idet i alt 7 var på kurset.
Efter en evaluering af forløbet, er det dog klart, at der er
behov for et sådan tilbud, hvor det er ”lovligt at dumme sig”,
når man har ansvaret for båden, og prøver nogle ting af, som
ikke er helt nemt. Det kan f.eks. være at lægge til en badebro i
stærk strøm eller blæst eller styre uden brug af ror. Det kan
godt være, at det koster en knækket stander eller to (jeg tror
faktisk vi fik knækket et par standere under de ture), men vi
blev alle nogle oplevelser rigere og dermed dygtigere ved at
prøve.

Derfor skal der lyde en stor opfordring til alle om at
skrive sig på et lignende opfølgningskursus til næste sæson, hvor vi
forhåbentlig kan få endnu flere ud og prøve sine kundskaber af.
Pbv Preben

Kæntringsøvelser
Vi fik i år gennemført kæntringsøvelser i en toårs inrigger i Svendborg Sund. Claus
Lerche gennemgik først på video nogle kæntringsøvelser og kommenterede disse
overfor de ca 30 fremmødte og meget interesserede
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roere. Herefter gik godt 20 roere ud for at kæntre i det strømfyldte
Svendborg Sund, og vi skal alle hilse at sige, det var en anderledes oplevelse
at kæntre og tage redningsvest på i sundet. En hel del anderledes end at tage
rednings- og svømmevest på i svømmehallen.
Båden blev umådelig tung at ro og svær at styre, når den var ¾ fyldt med
vand, men den KUNNE holde sig flydende, og det VAR altså muligt at få alle
mand op i den igen! Et super godt arrangement og mange tak til Claus Lerche
for at gennemføre dette i år. Vi håber på en gentagelse til næste år.

Pbv Preben

Fotos: Ole Rudolph
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Færøbåden
Med beliggenheden langt ude i Atlanterhavet har færingerne altid haft brug
for sødygtige både, som kunne bruges til transport fra ø til ø og til fiskeri.
Fisk var og er en den væsentligste fødekilde, og derfor måtte de året rundt på
havet for at fiske. Ofte foregik det på fiskepladser langt fra Færøerne, og ofte
kæntrede både, når de blev indhentet hylende storme og frådende bølger.
Efterhånden udviklede de derfor en speciel båd, som havde norske joller som
forbillede, men som med en del
ændringer blev bedre i stand til
at klare de specielle færøske havog vejrforhold.
Båden var klinkbygget med
karakteristiske høje stævne i
begge ender. De byggedes i
forskellige størrelser og blev roet
af 4, 6 eller 8 mand. Sjældnere
gav de sig i lag med at bygge
større både. Helt op til 18 roere til rejser til omkringliggende lande.
Der findes i virkeligheden ikke to færøbåde, som er ens, for godt nok er der
fælles træk, men der findes ingen faste mål eller konstruktionstegninger.
Bådebyggeren arbejder på baggrund af snilde og erfaring og helt afhængig af
de materialer, der er til rådighed. Det kan være brædder fra Danmark og
Norge, men også drivtømmer til specielle dele af båden.
Båden udstyredes tidligt med en mast, hvor et par mand kunne holde et sejl
fast. I nyere tid kan man også finde glasfiberarmerede færøbåde med motor
og kahyt.
Rundt om på Færøerne afholdes der hvert år en række regattaer for færørobåde , hvor bådehold fra nær og fjern kappes under tilskuernes jublende
hujen. Det er i virkeligheden det eneste, de roede både bruges til i vore dage.
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Også rundt omkring i Danmark afholdes færøbådsregattaer mellem klubber,
der råder over sådanne både. Blandt andet findes i Odense Roklub en gruppe
med ivrig interesse for dem.

Færøbåde i Thorshavn havn
GC
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Trængsel på Sundet?
Til Roposten
Nu har jeg set vores farvand omtalt som stærkt trafikeret og strømfyldt så
mange gange, at der må komme et modspil. Hvis man vil forstå nutiden må
man kende fortiden.
Jeg er opvokset ved Christiansminde og har roet fra 11 års alderen i alt ca. 35
af mine 67 år – i SR.
Den nuværende trafik udgør højest 25% af den fra 1940 og årtierne frem.
Fra Svendborg havn er en fiskekutterflåde, to af statens patruljefartøjer (told
og fiskere), stort set al stykgodstrafik med coastere og foderkagetrafik med
skibe på 3 – 4000 tons – væk.Væk er også 3 markante færgeruter, to til
Langeland (Lohals og Rudkøbing). Den sidste i pendulfart. Færgerne var store
og ruskede godt op i vandet. Mellem Svendborg og Vindeby gik to (ved højtid
tre) færger i pendulfart.
Fra Christiansmindebroen sejlede en speedbåd med betalende gæster. Den
vendte 25 meter ud fra slæbestedet og gav bølger.

Hvis roerne kan undgå duc
d’alben, er der i vore dage
som regel fred og ingen
fare ud for klubhuset.

Antallet af sejlere på vandet var mange gange større end nu. Det var nemlig
en kær beskæftigelse blandt unge at sejle med Folke- eller Juniorbåd, Pirat –
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OK- eller optimistjolle - også blandt mine rokammerater. Jeg har i mange år
ikke set noget som dengang, da store skibe/færger satte bølgegang og sundet
var fyldt med hvide sejl og motorbåde.
Strømmen ved SR var så voldsom, at der ofte var hvirvelstrøm helt ind i
hjørnet mellem slæbestedet og stien – selv ved en vandstand på 20 cm.
Sejlrenden gik meget tæt på SR. Så flyttede man den nærmere Skansen efter
flere års gravearbejde.
Siden er strømforholdene i denne del af sundet blevet langt fredeligere.

Denne dag er det i
hvert fald kun
robåde, der kan
komme til at genere
hinanden.

De naturlige sikkerhedsforhold er altså set med en hjemmefødnings øjne
væsentligt forbedret og rigtig gode. Desuden er der som altid mange
læmuligheder.
Betingelserne for rotilladelse er løbende blevet strammet til ukendelighed fra
”gamle dage” hvor ingen har mistet liv eller lemmer. Jeg ved ikke hvad der er
centralt krav, og hvad der er lokalt.
Men husk det er vigtigt at kende fortiden for at forstå nutiden – og komme
videre på en god måde.
Nr. 200513 Niels Kokborg Christiansen
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Rovenner på besøg i Maribo

Hej alle!
Som det kan ses på medsendte, så har mine "legekammerater" og jeg lige
været på en ledsaget udgang.
Vi drog af tirsdag morgen og kom hjem torsdag sidst på eftermiddagen.
Turen gik til Lolland - Vi boede på Maribo Vandrehjem, og var ude at
ro på Maribo Søndersø tirs- og onsdag i meget kønne områder.
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Spiste tirsdag aften på Ebsens Hotel (god mad), og
onsdag aften til Rørsnapseaften i Maribo Roklub
sammen med lokale morgenroere (en hygge- og
fornøjelig aften).
Torsdag gik med Sightseeing Lolland til Maribo
Domkirke, Sakskøbing Roklub, Rundtur i Rødby og
Rødby-havn samt Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum et interessant og mindre, men også dermed et
overskueligt museum.
God weekend
Jens Vejmand
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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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Ro-Vennerne indbyder egne samt Svendborg
Roklubs medlemmer med ledsager til

Fredag d. 9. november 2012 – kl. 18:00.
Aftenen byder på 3 stk. smørrebrød + 1øl/vand,
og derefter går vi i gang med at spille de 6 spil.
I pausen mellem 3. og 4. spil serveres kaffe/te og kage.
Prisen for hele arrangementet incl. 6 spilleplader er kr. 120,-.
Ekstra spilleplader: kr. 12,-/sæt.
Endvidere sælges øl og vand til rimelige priser.

Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig og
bindende. Sidste frist er mandag d. 5. november.

Tilmeldte, som udebliver afkræves kr. 60,-.
Tilmelding kan ske til:
Svend Aage Hansen
Tlf. nr.: 6222 1037 – E-mail: saah@hansen.mail.dk
eller skriv dig på listen (opslagstavlen i Roklubben).
Bestyrelsen
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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.

Den Evige Jøde - kaproning

SR’s hold glimrede med en andenplads ved dette års kaproning i
Rudkøbing. Og det til trods for, at
de stribede svendborgfolk tilsyneladende ror den forkerte vej, og
etteren er ved at drukne sin åre(se
foto). Det kan ikke oplyses, hvor
mange både, der deltog.
Vi skal naturligvis ikke undlade at
ønske de vindende langelændere
til lykke med den enestående og
uventede sejr.

Kaninfest
Se side 5. Hvad der skete efter
spisningen, kan ingen huske!
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Odenseroere på besøg
Begunstiget af en usædvanlig
dejlig sensommerdag roede
formiddagsroerne sammen med
gæsterne rundt om Thurø med
frokostpause i Smørmosen.
Et usædvanligt højvande
bevirkede, at ikke blot vor egen
bådebro, men også den store
badebro ved Smørmosen stod
under vand.
Arrangementet i år udmærkede
sig ved, at ingen faldt i vandet.
Sauna
Vi kan ha’ meget gavn af
en luksusudstyret sauna
med barskab, krystal og stuk,
hver roer bliver sund og dårende smuk.
Det koster måske lidt håndører,
men er der andet at gøre,
hvis klubben skal hævde et ry
som hotspot i vor by.
GC
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Indmeldelse:
Indmeldelsesblanket (forefindes i klubben) skal udfyldes og afleveres samtidigt med
svømmebevis for 300 meter (fra svømmehal) til Bodil Aagaard, medlemskartoteket.
Kontingent
for
Unge, u/18 år
Seniorer, o/18 år ***)

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

*) Forfaldsdatoer: 1. rate: 1. marts, 2. rate: 1. september..
**) Medlemmer, der betaler for et helt år ad gangen får 1 måneds rabat. Ønske herom skal oplyses til kassereren inden 10. februar.
***) I det år, hvor man fylder 18, rykker man automatisk op og bliver senior roer.
Betaling: Roklubbens konto i Svendborg Sparekasse: reg.nr. 0815, kto. nr.
0000438669. Husk oplys indbetaler (medl.nr.) og tekst, så kassereren kan se, hvad
indbetalingen vedrører. Endelig kan man tilmelde sig PBS. Roklubbens PBS nr. er:
04150619-00001. Ved tilmelding oplyses medl. nr. (spørg kassereren om dette).
OBS! ved for sen indbetaling opkræves der 50,- i rykkergebyr pr. gang
Udmeldelse eller adr. ændring:
Skal ske skriftligt til såvel kassereren som medlemskartoteket. NB! Medlemskabet
er fortløbende og ophører kun ved udmeldelse og betaling af skyldigt kontingent.
Nøgle:
Mod et depositum på 200,- hos Svend Aage Hansen.
Annoncering i ”ROPOSTEN” tegnes af Åse Buhl (tlf. 62 22 26 69).
Bådleje af andre klubber:
Ved leje af SR´s egne både skal henvendelse ske til Ninna Larsen. Tlf. 62 21 40 12.
Leje af DFfR´s udstationerede både skal ske ved henvendelse til Helle Skovsgaard
tlf. 62 21 72 01.
Andre klubbers overnatning:
I Roklubben samt Skarø Hytten aftales med Ninna Larsen, tlf. 62 21 40 12.
Rovennerne:
Af Svendborg Roklub. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Sv. Aage Hansen.
Gældsbreve:
Sendes pr. e-post eller post til indløsning hos kassereren.
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Svendborg Roklub
Østre Havnevej 20, 5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 44 86. Hjemmeside: www.svendborgroklub.dk
Funktioner og poster:
Funktion
Navn
Formand:
Christen Stampe
Næstformand:
Jan Rishave
Kasserer:
Jon Ousen
Rochef:
Preben Lundsteen
Husforvalter:
Niels Fog-Petersen
Materielforvalter
Arne Egelund Jensen
Instruktionschef:
Bodil Aagaard
Turudvalg:
Ninna Larsen
Køkken: Stella
Aabo Fog-Petersen
Rovennerne:
Sv. Aage Hansen
Sponsorudvalg:
Finn Pedersen
Udstationerede både:
Helle Skovsgaard
Hjemmesiden: Niels
Fog/H.O.Matheiasen
Roposten:
Gunnar L. Clausen
Medlemskartotek:
Bodil Aagaard
Udlejn. egne både:
Ninna Larsen
Udlejning af klubhus:
Lise Andresen
Udlejn. af Skarøhytten
Ninna Larsen

Adresse
Rosenvej 16
5874 Hesselager
Bjørnemosevej 4
5700 Svendborg
Mira Mare 3
5700 Svendborg
Præstemosen 5
5700 Svendborg
Vildrosevej 4
5700 Svendborg
Lærkevej 4
5932 Humble
Bøgeløkken 11
5700 Svendborg
Bladvænget 20
5700 Svendborg
Vildrosevej 4
5700 Svendborg
Fruerstuevej 80
5700 Svendborg
Albechsvej 6, st
5700 Svendborg
Krøyersvej 16
5700 Svendborg
Vildrosevej 4
5700 Svendborg
Nyborgvej 453
5881 Skårup
Bøgeløkken 11
5700 Svendborg
Bladvænget 20
5700 Svendborg
Kirsebærvej 26
5700 Svendborg
Bladvænget 20
5700 Svendborg

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

E-mail

62 20 32 11
29 28 30 63
62 20 57 25
61 28 57 25
62 57 13 59
40 40 72 88
86 89 03 48
20 15 53 04
62 21 40 12
40 82 23 72
62 20 57 25
61 69 57 25
62 22 10 37
21 27 6615
62 21 32 72
23 20 34 28
62 21 72 01
61 16 27 31
61 28 57 25
26 9726 47
62 23 12 24
21 28 27 94
86 89 03 48
20 15 53 04
62 21 40 12
40 82 23 72
62 21 92 62

blslundsteen@privat.dk

62 21 40 12
40 82 23 72

fysninnalarsen@ sydfynsnet.dk

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

2fog@os.dk
arne.egelund@hotmail.com
dille@privat.dk

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

(juni 2012)
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