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Aktivitetskalender efterår-vinter 2014 

Dato Kl Aktivitet Ansvarlig 

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  

 Fortsættes næste side 

 

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.   

 

Forsidebillede: Birthe Pedersen 
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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    

6 18.00 Julefrokost Willy 

10 10.00 Bestyrelsesmøde Christen 

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

    

Januar 2015    

14 10.00 Bestyrelsesmøde Christen 

Februar    

4 19.00 Generalforsamling Christen 

Marts    

29 11.00 Standerhejsning. 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.  

 

I vintersæsonen opfordres alle til at tage et nap med ved vedlige-
holdelsen af både og udstyr - fx ved at tilmelde sig en af de grupper, 
der gør en båd i stand. Der opsættes skemaer i klubben, hvor man kan 
skrive sig på. 
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Invitation til 

Standerstrygning  

og Store vaskedag 

Efter den bedste ro-sommer i mands minde, med mange 

kilometer på vandet, nærmer tiden sig hvor vi skal foretage 

Standerstrygning og dagen efter have Store Vaskedag. Der er 

dog tid til et par ture på vandet endnu. 

Standerstrygningen er søndag den 26. oktober kl. 14, hvor 

der efter selve standerstrygningen vil være kaffe og kage.  

Store vaskedag er mandag den 27.10. kl. 8 med en let 

frokost, når vi er færdige.  

Tilmeldingslister bliver hængt op i klubhuset. 
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                     En fantastisk rosæson 

afsluttes med Standerstrygning søndag den 26. oktober kl. 14 og Sidste 

Rotur kl. 10 med fælles picnickurv – hold øje med opslag for tilmelding på 

tavle og skærm! 

Svømning starter tirsdag den 21. oktober kl. 20-21 i Svømmehallen på 

Centrumpladsen. Igen i år er bassinvagten Rasmus Pedersbæk Hansen, som 

giver dig  X  for 300 meter fri svømning uden ophold og påtagning af veste i 

vandet. 

Vinterroning er kun for meget øvede roere. Der kræves særlig agtpågivenhed 

i forhold til det kolde vand, vind og sigtbarhed. Endvidere forpligter man sig 

til at vedligeholde de anviste både. Læs punkt 6 i klubbens roreglement og 

søg godkendelse på rokort.dk senest den 26/10. 

Kun halvdelen af de 151 medlemmer har åbnet for Nyheder og Aktiviteter på 

siden med personlige data under rokort.dk, og endnu færre har uploaded et 

foto. Spørg om hjælp hos dine rokammerater eller –ledere, hvis der er noget, 

du ikke rigtig forstår. Alle medlemmer kan oprette en Meddelelse eller 

Aktivitet. Kun sidstnævnte rundsendes som mail med advis. Men husk 

endelig at udfylde klokkeslæt, ellers kommer der mellem 2 og 25 advis! 

Ønsker du selskab til tørroning, kan du også invitere via en Aktivitet. Fra uge 

48 sidst i november, håber vi at have en uddannet Spinning-instruktør, som 

kan invitere til holdtræning på forskellige tider. 

Fællesspisning torsdag den 6. november kl. 19 arrangeres af Britta Bardrum 

og Vibeke Egeskov. 

Lørdag den 6. december kl. 18 inviterer vi til Julefrokost i stedet for 

fællesspisning om torsdagen. Tilmelding på rokort.dk, hvor arrangementet er 

nærmere beskrevet. Glæder mig til at se Jer! 

Venlig hilsen  Willy 
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   BROGADE 29, NYBORGVEJ 110  

 

 

 
 

 

 



 Roposten 

 

Roposten nr 4 2014 Side 9 
 

 Roposten 
 

                                               

Der var 

champagne 

og 

kransekage 

på bordet, 

da Inge og 

Annette og 

støtteholdet 

kunne 

konstatere, 

at guldet var 

hjemme.    

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

                        

Og der var også andre, der råhyggede på altanen 
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Her er De 

vilde kaniner 

med meget 

store ører... 

                                                                 

Bistået af 

skriveren og 

dåbskarlene kan 

kong Neptun 

oplæse sin 

parole og igang-

sætte handlingen,som ender i Ragnarok og et tiltrængt  rensende bad.                                                                                     
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 Foto: Svend Aage  
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Sognefjorden juni 2014 

År for år har en gruppe sat sig for at arrangere sommerroture til forskellige 
lande. Tidligere år har det fx været til Belgien, Italien og Finland - men i år gik 
turen til Norge, nærmere fortalt til Sognefjorden med dens forskellige 
forgreninger. Turen tog en uge og gennemførtes tre uger i træk. 
 
På første uges tur deltog  Ninna og Lina - sidstnævnte som leder. Nina 
fortæller: 

  

At ro på 
Sognefjor-
den er 
virkelig 
bjerg-
tagende. 
Selvom vi 
var 6 både 
der holdt 
nogen-
lunde 
sammen, 
fylder vi 
absolut 

intet. På 1’ste dagen roede vi fra Flåm om i Nærøyfjorden til Gudvangen, hvor 
vi kom ind i tordenvejr og skyerne hængende helt nede over hovedet. Måske 
regnede det hele natten, men det var svært at afgøre, da en foss buldrede 
ned af fjeldsiden på den anden side af elven. 
 

 Næste dag skulle vi ro allerede klokken 8, da vi havde et langt stræk op til 

Leikanger – knapt 50 km. Alligevel måtte vi vente med afgang til kl. 10. Vi 

kunne intet se/blive set på grund af tågen. I sådan en smal fjordarm skal 

solen højt på himlen for at nå ned over fjeldet og brænde tågen væk. Vores 
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4 Roposten 2014                                                                   Side 14 

 

landhold den dag fortalte, at 
de kørte gennem en 
vejtunnel, og på den anden 
side var der strålende 
solskin.  
Vores madpakker blev 
indtaget i Fresvik, hvor en 
pæn stor sejlbåd listede sig 
ind på os. De var fra 
Danmark, og havde været 
på vandet en måned. Ved 
landgang de første dage var 
jeg ved at overveje, om der 
overhovedet er nordmænd 
tilbage i Norge. Der er i 
hvert fald mange kinesere!!  
Næste dag skulle jeg være 
på landhold. Man har travlt 
på landhold: Tidlig op og 
sætte frem til morgenmad 
og madpakkesmøring, vaske op/rydde op, pakke bil, ud at købe ind til 
aftensmad og brød og morgenmad næste dag, finde egnet sted til optagning 
af bådene – helst tæt på overnatningssted. Fordeling af sengepladser, lave 

aftensmad til 21 personer og endelig i 
seng. Næste dags morgen tidlig op og 
hjælpe næste dags landhold med 
morgenmad. På vej til vores 
næstsidste destination – 
Årdalstangen, var vi i land ved et 
gammelt vanddrevet savværk, hvor 
fossen buldrede ned bagved. 
Storslået og smukt trods tiltagende 
forfald. I Årdalstangen var det ikke 
muligt at få overnatning, så hele 
flokken måtte med bus og 
efterfølgende 
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gå 4 km. til campingpladsen i Øvre Årdal. Landholdet havde været kreative, så 
da vi steg ud af bussen stod turens yngste deltager Kirsten (som en anden 
Karolinepige) med nybagte kanelsnegle – nøj hvor var de gode! Sidste rodag 
fra Årdalstangen til Lærdalsøyri ( ja den med brand i historiske huse – men 
der var ryddet op) Drønende solskin og absolut ingen vind. Vi skulle overnatte 
på motelrum i Lærdal Feriepark. Slutfestmenuen var en 4,2 kg. laks fanget i 
elven ved vores campingplads. 

Næste hold, der skulle overtage bådene 
kom med turistbus fra Nordjylland kl. 22. 
De skulle bo i telte; men dem havde vores 
hold slået op, og bådene lå klar rengjorte! 
Tidlig næste morgen kørte vi med bussen 
til Oslo, hvorfra vi returnerede med DFDS 
til København søndag den 20. På 
hjemturen havde vi fået kahyt med 
vindue mod øst, så jeg nød solopgangen. 
Ferie? Bestemt ikke afslappende; men 
med mange oplevelser!!                  
 

 8001 Ninna 

 

 

 

 

 

På tur nr. 2 valgte nogle at 
supplere roningen med en 
klatretur på isbræen. 
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Tredagestur  på Nakskov fjord – 2014 

Danmarks ø-rigeste fjord  

Deltagerne: Helle, Mea og Willy samt Lise, Inge N og Ninna. 

Vi havde besluttet at tage færgen Spodsbjerg – Tårs fredag eftermiddag, så vi 

kom frem i god tid. Med overnatning i Nakskov ville vi kunne komme tidligt 

på vandet og dermed have god tid til at opleve farvandet på Nakskov Fjord. 

Vel ankommet til roklubben blev vi modtaget af formanden, og siden kom 

Morten, som står for de udstationerede både i Nakskov Roklub. Gode råd og 

vejledning og vi var klar til ”at gøre Nakskov Fjord”. Fredag formiddag roede 

vi ud i fjorden og nordpå, hvor vi gjorde landgang på Slotsøen.  Her er ruiner 

fra en tidligere borg – Engelsborg, der er en kombination af et skibsværft og 

en borg. Derefter fortsatte vi nordpå til Tårs havn, lige nord for Tårs 

færgehavn, hvor vi spiste vores frokost. Herefter blev kursen lagt sydover og 

vest om Enehøje. Da vi havde fint vejr og ingen vind gik vi ind på 
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sandstranden på vestsiden af Enehøje. En trappe fører op på klinten og oppe 

på øens højeste punkt så vi de hvalkæber Peter Feuken havde ladet opstillet 

samt hans  lille blå hus. Da vi roede syd om øen og tilbage mod Nakskov, 

kunne hvalkæberne tydelig ses, da terrænet skrånede jævnt ned mod kysten. 

Vi kom tilbage til roklubben relativt tidligt og besluttede at gå en tur i byen 

for at finde et sted at spise lørdag. Det var slet ikke nemt, men vi havde da 

lasagne med til vores første aftensmåltid. 

Lørdag blev kursen lagt 

mod Albuen. En 7,5 km. 

lang krumodde som giver 

læ mod syd i fjorden.  Her 

spiste vi vores frokost, 

kiggede på Lodshuset og 

var oppe i fyrtårnet. Hvor 

vi havde lagt vores både, 

kom en smakkejolle og 

lagde til. Vi snakkede 

med dem, og de 

anbefalede os at spise på 

restaurant Fjorden, på nordsiden af Nakskov Fjord. 

På  vej tilbage mod Nakskov var vi inde i Langeø Havn, kiggede lidt på 

stedet og fik en is. Vi roede tilbage mod Nakskov og mærkede os den 

anbefalede restaurant. Da vi havde rengjort bådene, hængt ud ved 

kanalen og været en tur i bad, tog vi bilerne og kørte til restaurant 

Fjorden. Nordkysten viste sig at være dejligt friluftsområde med 

campingplads, sportsfaciliteter, restaurant og en meget laaang badebro. 

Det var et rigtig fint område. Vi fik spist, kørte tilbage til roklubben og 

raflede 30. 

 Søndag havde vi aftalt genvisit i Maribo. Vi havde bedt om 3 lokale 

styrmænd og kom af sted med 2 firere og 1 toer. Store områder af søen er 
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beskyttet i fuglenes 

yngletid, så Maribo Sø 

skal opleves senere 

på året. Vi fik dog roet 

en lille tur og var i 

land på en ø hvor vi så 

et gammelt 

voldanlæg. På øen var 

også et fint område 

med borde og bænke, 

hvor vi spiste vores 

medbragte madpakker. Efter roturen havde Mariboroerne arrangeret 

kaffe/kagebord, så vi kom ikke sultne til færgen. 

Tekst: Ninna                                                                                       Foto: Inge  
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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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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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                                                                             KAPRONING      

Vel roet! 

Roposten iler med et hjerteligt til lykke og tak til det  

fantastiske mandskab, der nu for andet år i træk - og dette år 

på udebane - sikrede Svendborg Roklub en knusende sejr 

over det ellers meget stærke hold fra Rudkøbing. 

 

Herunder ses de gæve gutter: 

 
Foto: Helle 



 Roposten 

 

Roposten nr 4 2014 Side 22 
 

 

 Roposten 
 

NYT FRA BESTYRELSEN 

Rosæsonnen er ved at gå på hæld, og bestyrelsen er ved at sætte fokus på 

vinterens aktiviteter. Det kommer vi til neden for. 

Først er der dog grund til at glæde sig over de fine vilkår for roning hen over 

sommeren. Det har givet masser af aktivitet på vandet og mange roede 

kilometer. I øjeblikket foregår der en drabelig men venskabelig dyst, om 

hvem der får roet flest kilometer. Resultatet foreligger til standerstrygningen 

d. 26. oktober. Se opslag her i Roposten – vi håber på den sædvanlige store 

tilslutning. 

Investeringen i det elektroniske rokort-dk er en stor succes. Nemt at bruge og 

efterhånden udviklet så det kan bruges til flere ting som f.eks. annoncering 

og tilmelding til ture og arrangementer, læsning af bestyrelsesreferater m.m.  

Referaterne vil stadig kunne læses på opslagstavlen og Roposten vil stadig 

komme på papir, så de, der ikke har mulighed for elektronisk læsning, kan 

følge med. Det er også bestyrelsens hensigt, at opslag, der kræver tilmelding, 

kan findes på opslagstavlen af samme årsag. 

Bestyrelsen er glad for, at satset på indkøb af 2 coastal både har været rigtigt. 

De to scullere bliver særdeles flittigt brugt. Indtil videre af roere med 

scullerret , så nu venter vi på, at outriggerudvalget får lavet retningslinier for 

brug af bådene og instruktion for interesserede roere. 

Og så til efterårets og vinterens aktiviteter: Svømmestart er d. 21. oktober, og 

efter standerstrygning er der store vaskedag d. 27/10. 

Det er optakten til at bådemateriellet efterses og mangler udbedres. En 

proces der fortsætter til standerhejsning 2015, hvor materiellet gerne skulle 

være tip-top. Vores materielforvalter Preben vil gerne i gang lige efter store 

vaskedag. Så vær nu lidt hurtige til at melde jer til vedligehold af en båd eller 
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to på det opslag, som han har klar. Det kneb lidt sidste år, så i år vil vi gerne 

se lidt nye ansigter på værkstedet. Der vil være en liste for hver båd, hvoraf 

det fremgår, hvad der skal laves, og der vil også vil også være mulighed for 

hjælp fra Preben og hans håndgangne svende hvis nødvendigt. 

Bestyrelsen står for 2 arrangementer før jul. Styrmands- og medlemsmøde d. 

19/11 hvor vi får input om ”tingenes tilstand”. Er der noget vi skal ændre? 

Skal der nye tiltag til? Og udvalgsmøde d. 26/11 hvor bestyrelsen evaluerer 

rosæsonnen med samtlige udvalgsmedlemmer. 

Bestyrelsen vil igen opfordre medlemmene til at melde sig til DFfR`s kurser 

(nærmere på DFfR`s hjemmeside). SR betaler, og vi har brug for 

langtursstyrmænd og instruktører. Henvend jer til rochef Willy for ansøgning. 

Det er hyggeligt at være flere afsted.Husk også at melde dig til forårets 

kortturs-styrmandskursus i klubregi. Dato/opslag kommer. 

Og til sidst et lille hjertesuk. Vores husforvalter Niels opfordrede for nylig til, 

at man meldte sig til maling af klubhusets sydside. Der var to/2!! tilmeldte. 

Det lykkedes os at blive 4 – 5 malere, heraf 40% fra bestyrelsen.Hvis 

Svendborg Roklub skal være det velfungerende og dejlige omdrejningspunkt 

for vores klubliv og rosport, som bestyrelsen går ud fra medlemmerne 

ønsker, kræver det en fælles indsats og indstilling. Vi har et klubhus, en 

skarøhytte og en masse materiel som råber på vedligehold/udskiftning. De 

mest krævende opgaver må vi købe os fra – betalt af kontingent og 

tilskud/sponsorpenge. Men hvis det særdeles lave kontingent skal fastholdes, 

er der brug for medlemmernes indsats, når klubben kalder. Ofte ganske få 

timer med godt fællesskab og ejerskab som følge. Så altså: Fat kost og spand 

når du synes, der er for meget lort på flydebroen, tang på slæbestedet eller 

skidt i bådehallen. Og meld dig til en gang maling af Skarøhytten og klargøring 

af både, når der kaldes. 

Fortsat god rosæson – vi ses til standerstrygning. 

                                                                                      Christen Stampe, formand  
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Ro-Vennerne indbyder egne samt Svendborg Roklubs 

medlemmer med ledsager til 

Fredag d. 7. november 2014 – kl. 18:00. 

Aftenens program:  

1. Danske Bank kommer og orienterer en ½ times tid om deres 
produkter. 

2. Spisning: Der serveres 3 stk. smørrebrød + 1øl/vand pr. 
deltager. 

3. Bankospillet: Der spilles som sædvanligt 6 spil. I pausen 
mellem 3. og 4. spil serveres kaffe/te og kage. 

 

Prisen for hele arrangementet incl. 6 spilleplader er kr. 120,-

Endvidere sælges øl og vand til rimelige priser. 

Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig og 

bindende. Sidste frist er mandag d. 3. november. 

Tilmeldte, som udebliver afkræves kr. 60,-.  

Tilmelding: På liste (i roklubben) eller til Leif Nielsen 

Tlf. nr.: 6220 5058 – E-mail: sonnellino@c.dk  

Bestyrelsen     
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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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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 

 

 



 Roposten 

 

Roposten nr 4 2014 Side 27 
 

 

 Roposten 

 
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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Ved kaproning har 

Svendborg Roklub ikke haft 

nogen dårligere placering 

end nr. 1      i år. Her det 

sejrende hold fra SR ved 

kaproningen "Den evige 

jøde". 

 

 
 

 
 
 

      ROPOSTEN 
SVENDBORG ROKLUB 

Østre Havnevej 20 
5700 Svendborg 

 


