
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Hjemme efter endnu en dejlig rotur 
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Aktivitetskalender 
 
Dato Kl Aktivitet Ansvar 

    

25/10 20.00 Start på svømning (Centrumpladsen)  

3/11  Fællesspisning M/L 

6/11 14.00 Standerstrygning Christen 

7/11   8.00 Store vaskedag Preben/CS 

15/11 9.00 Bestyrelsesmøde Christen 

17/11 19.00 RoVennerne: Foredrag om Grønland Erhard 

23/11 19.00 Medlemsmøde Jan 

25/11  Deadline Roposten Gunnar 

28/11 12.30 Formiddagsroernes  Julefrokost.  
Alle er velkomne 

 

Else Bylov 

3/12  Julefrokost  aften                   Sussanne R  

20/12 9.00 Bestyrelsesmøde  

  
Godt nytår 

 

5/1-17  Fællesspisning M/L 

10/1  Bestyrelsesmøde Christen 

2/2  Fællesspisning M/L 

8/2 19.00 Generalforsamling Christen 

2/3  Fællesspisning M/L 

15/3 9.00 Bestyrelsesmøde  

2/4  Standerhejsning  

6/4  Fællesspisning M/L 
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Ugeskema 
FASTE AKTIVITETER         
 

Rodage i udendørssæsonen: 
DAG KL. AKTIVITET Kontakt 

Mandag  8.00 Kaffebord/formiddagsroning  Christen 

 9.00 Syvsoverroning Ingrid 

 16.15 Quinderoning Helle Skovsgaard 

    

Tirsdag 5.55 Morgenroning  Kirsten A 

 10.00 Tirsdagspigerne Elsbeth 

 16.30 Sved på panden (herrer) Knud Hansen 

    

Onsdag 8.00 Formiddagsroning Christen 

 9.00 Syvsoverroning Ingrid 

Sommer 16.00 Gigroning m. dobb.åre Casper 

    

Torsdag 5.55 Morgenroning  Kirsten A 

 16.00 Klubaften Se rokort.dk 

Sommer 16.00   Gigroning m. enkeltåre 4-gig Casper 

    

Fredag 8.00 Formiddagsroning Christen 

 9.00 Syvsoverroning Ingrid 

Søndag 10.00 Klubroning kort/lang tur Se rokort.dk 
 

Tirsdage kl. 20 - 21: Svømning (25. oktober til slutningen af april)   
i svømmehallen på Centrumpladsen 
 

 
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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I skrivende stund nærmer standerstrygningen sig med hastige åretag. 
Der er kun en lille måned til vi tager fat på svømning, vinterroning, vask 
og vedligehold af både og andet materiel. Der vil blive orienteret 
nærmere om ”slagets” gang. 
 
Med hensyn til at medlemmerne kan føle sig orienteret, henviser 
bestyrelsen til rokort.dk og hjemmesiden, hvor meddelelser og 
bestyrelsesreferater kan bidrage. Så følg med der. 
 
Bestyrelsen arbejder løbende på at optimere forholdene i SR til glæde 
for medlemmerne. 
Som sagt før lykkes det bedst, når vi alle bidrager med stort og småt. 
Sammenhold gør stærk. 
Heldigvis bidrager en del ”gamle” medlemmer til fællesskabet, men 
glædeligt er det, at også helt nye roere hurtigt byder sig til, når der skal 
gives et nap. Også det sociale tager de hurtigt del i. 
 
Materiellet – både, årer, bådvogne, veste m.m. spiller en stor rolle i 
dagligdagen for os roere. Det skal fungere, være sikkert og derfor 
vedligeholdes. Nogle af vores både er ældre træbåde, der kræver 
megen omsorg. Og det er ikke altid lige nemt at finde arbejdskraften. 
Derfor har bestyrelsen fået tilbud på 2 nye toere i glasfiber – som de 
udstationerede – til levering i foråret. Til gengæld er gamle Pej blevet 
solgt til Rudkøbing, der har fået ødelagt en firer. 
Nogle medlemmers veneration for træbåde er ikke glemt, men ønsket 
kan forhåbentlig opfyldes i forbindelse med SR`s 125års jubilæum i 
2019. På medlemsmødet d. 23/11 vil vi forsøge at nedsætte et udvalg 
til at planlægge jubilæet. 
 
Roklubben, økonomi er god, men truende skyer er under opsejling. 
Slisken på slæbestedet trænger til udskiftning. Tilbud er undervejs.   
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Skarøhytten har råd i hjørnerne. Et af hullerne er repareret, og der er 
sat tagrender op for at mindske slagregnens hærgen. Der er stadig 
hjørner i gulvet, der er angrebet, og ifølge tømrer er der behov for en 
ny klimaskærm (udvendig beklædning), hvis hytten ikke skal gå til 
inden for overskuelig tid. Der er indhentet tilbud, og vi går igang med 
at søge midler nu. 
 
Finansieringen af vores bådehejs er ikke på plads endnu. Der er stadig 
håb om et positivt sponsorsvar, men med et afslag bliver projektet 
udsat til pengene er der.  
 
Vores dejlige, gamle klubhus trænger også til omsorg. Især vindskeden 
og træværket mod slæbestedet trænger til udskiftning/maling; men 
måske behøver det ikke koste dyrt, hvis vi kan få egne kræfter til at 
give en hånd. 
 
Som I kan se, er der nok at tage fat på, hvis båden – læs SR – skal 
holdes på ret kurs. Men igen – ved fælles hjælp skal vi nok nå i mål. 
 
På bestyrelsens vegne 
Christen  
 

PS. Et lille hjertesuk fra rochef og materielforvalter:  
Justering, udskiftning/køb af materiel på både og årer sker i sam-
arbejde og med accept fra de to. 
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HVEM ER DE? Fra venstre: Husforvalter Carsten Dam Petersen,  

kasserer Jon Ousen, materielforvalter Preben Østergaard, formand Christen 
Stampe, rochef Knud Reimers og næstformand Jan Rishave. 
 

HVAD HAR DE GANG I? De er til et af de cirka 10 bestyrelsesmøder, 

som holdes i løbet af et år. Hvis nogen synes, de ser lidt trætte ud, er det ikke 
så mærkeligt, for de er trætte. Billedet er nemlig taget ved slutningen af et 
møde - og et møde varer i almindelighed fire - fem timer.  
Ofte skal der tages vigtige beslutninger, som kan have omfattende 
økonomiske konsekvenser fx. køb og salg af både eller reparation og sikring 
mod råd i Skarøhytten. Men bare rolig. Medlemmerne kan føle sig trygge, for 
bestyrelsen arbejder måske ikke så hurtigt, men seriøst og grundigt. 

 

HVOR HOLDER DE MØDE? Det har måske undret en og anden, at man 

aldrig kommer til at brase ind i bestyrelsesmøde i klubhuset. Men det er nu 
ikke så mærkeligt, for møderne bliver på skift holdt hjemme hos bestyrelses-
medlemmerne.   
                                                          Gunnar Clausen,  Referent ved møderne                                                                          
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Kæntringsøvelse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bunden i vejret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Og så skal der øses 
og øses og ----- 
 

 

 

 

 

 

Marianne Ystrøm 
har sendt billeder af årets kæntringsøvelse 
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”Den Evige 
Jøde” blev 
roet i 
Rudkøbing 
i år. Der 
var dejligt 
mange 
heppere 

fra begge klubber og vejret var fantastisk. 
I år var det igen Svendborg, der havde de fleste kræfter, og som efter et tæt 
race med halvanden bådlængde først passerede målstregen. I båden var 
Knud, Hanus, Leo, Henning og Preben. 
 For første gang var der også en dyst mellem kvinderne. Svendborg fik en 
rigtig god start, holdt føringen hele vejen og kom først over målstregen ud for 
Skudehavnen. Det var Helle, Grethe, Jette, Jytte og Lene, der havde taget 
Rudkøbing Roklubs udfordring op. 
Efter kaproningen var der fællesspisning i bådehallen, hvor vi fik biksemad og 
æblekage. 
 
Dysten ”Den Evige Jøde” er opkaldt efter en figur fra kristen folklore, en 
jødisk mand som ifølge legenden hånede Jesus på hans vej til korsfæstelsen 
og derefter blev forbandet til at skulle vandre evigt rundt på jorden.  

 
Dysten, som har fundet sted siden 1906, er 
dømt til at ”vandre” mellem Svendborg 
Roklub og Rudkøbing Roklub. Det var i år 
Rudkøbing, der havde hjemmebane. Selv 
om ingen bliver hånet eller forbandet, og 
dysten finder sted i al venskabelighed, 
lægger alle mandskaber alle kræfter i for at 
vinde.   
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Kapronin-
gen er 
blevet 
meget 
smukkere, 
end den 
plejer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Bredskuldrede herrer  
 
- det er dragterne, der gør 
det!  

 

 

 

Splinterny strålende 
velpudset pokal til 
damerne 
 
 
 
Helle Skovsgaard 
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Det er altid spændende at gå ind på statistiksiderne i rokort.dk. 
Naturligvis mest for at se. hvor mange kilometer en selv har slidt sig til, 
men fx også for at få bekræftet, at "Skarø" er den mest populære båd, 
og at vi tilsammen er bagefter i roede km i forhold til de foregående år.   
  
Man kan også selv gå i gang med at samle lidt tal sammen og pusle lidt 
med dem. Jeg har fx set på, hvilke dage i ugen hvor flest er ude at ro.      
Det er en simpel optælling og udregning, som giver nogle fingerpeg, 
men som hverken på den ene eller anden måde lever op til reglerne 
for god og skudsikker statistik. 
 
 
Den bygger på en periode 
på godt tre uger i 
september, hvor det er 
optalt, hvor mange 
medlemmer opdelt i 
kvinder og mænd, der har 
været ude at ro på de forskellige ugedage (minus søndage). 
Tallene er så blevet lagt sammen og divideret, og så er der 
fremkommet nogle gennemsnitstal.  
 

Det viser sig, at mandag og fredag er de store rodage med 
gennemsnit på henholdsvis 36 og 29 roere på sundet. Mens 
torsdag og lørdag med 9 og 5 er de mindst populære.   
Alle dage undtagen tirsdag er der flest kvinder ude. 
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onsdag den 23. november 
kl. 19.00 

 
Det endelige program for 

aftenen er endnu ikke lagt, men 

det står allerede nu klart, at 
vigtige sager vil komme på 

dagsordenen. 

 
Det drejer sig fx om køb og salg 

af både. Er du til smukke 

træbåde eller til praktiske 
plastikbåde?    

 

Et andet eksempel er klubbens 
125 års jubilæum, som toner 
frem i horisonten. Der skal 

vælges nogle medlemmer, som  



Roposten nr. 4 2016 

 

  
Side 14 

 
  

Roposten nr. 4 2016 

 

 

 
 

 
Tlf. 6221 2895 

Mølmarksvej 100, Svendborg 

 
Pølsebord kr. 95  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. 13 

 
Lækre håndmadder  kr. 12 pr. stk. 

Luksussmørrebrød fra kr. 25  pr. stk. 

 

Dagens ret mandag til fredag kl. 11 – 17 

Kr. 52 pr. portion.  
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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 af ”tryk team”, Grønnemosevej 13, 5700 Svendborg.                                                                                                                                                                             
Gunnar Clausen, red.       
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Bent Fransson - med medlemsnummer 196601 i SR - og 

kendt som Guldfirerens træner går på pension                                                               

ifølge oplysninger i nyhedsmedierne 

Med  bl.a. DFfR's hjemmeside som kilde bringes efterfølgende en kort 

beskrivelse af Franssons virke: 

Den mangeårige træner for Guldfireren, Bent Fransson, har besluttet sig for 

at gå på pension. Den 65-årige fynbo, der de sidste ni år har stået i spidsen 

for dansk idræts i særklasse mest succesrige kvartet, trækker sig tilbage i 

slutningen af året, fordi han ønsker at tilbringe mere tid omkring sin familie 

og hjemmet i Svendborg. 

”Det har været meget vemodigt  at tage den beslutning, fordi det har været 

en helt igennem sublim tid, hvor jeg har haft æren af at komme helt tæt på 

nogle fantastisk atleter og mennesker. Men det dræner også meget at skulle 

være afsted på de langvarige rejser. Så derfor ønsker jeg nu at tilbringe 

hovedparten af min tid i Svendborg og samtidig ikke være bundet til at skulle 

tilbringe en stor del af ugen i København”, siger Fransson. 

 
Roer i SR og verdens bedste træner 

Bent Fransson var en stærk roer i SR for mange år siden - dengang der var 

mange yngre roere, som deltog i så mange kaproninger som muligt (se alt 

sølvtøjet ved trappeopgangen). Og i 1981 ved VM i München sad han med i 

letvægtsotteren, der vandt guld. 

Med Bent Fransson som træner vandt "Guldfireren" medaljer ved 

olympiaderne i 2008, 2012 og 2016. 

Og ikke nok med det. I 2013 og 2014 blev"Guldfireren" både Europa- og 

verdensmester.   
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Bent Fransson fik i 2014 et håndgribeligt bevis på, at han har sat et 

uudsletteligt aftryk på rosporten, da han blev kåret som "Årets bedste 

træner" af det Internationale Roforbund FISA.                                       

 

”OL er højdepunktet i roning, og det er det, vi alle arbejder for. Så det har 

været en enorm tilfredsstillelse, at de mandskaber, jeg har haft ansvaret for, 

har præsteret så fantastisk ved OL”, siger Fransson. 

 

Indsigt og store krav 

Roerne, som gennem tiderne har siddet i "Guldfireren", har stor ros til 

Fransson som en træner, der har en fantastisk indsigt, men som også lytter til 

andre, når planerne skal lægges.  

I det daglige er han den, der ubøjeligt stiller store krav til sine roere - det er 

også en væsentlig grund til de mange succeser. 

 

DFfR meddeler, at Bent Fransson formentlig fortsætter på konsulentbasis 

med at hjælpe landsholdet i roning fremover og vil også være at finde bag 

rattet, når nogle af bådtransporterne skal køres. 

 Og i SR siger vi: "Velkommen hjem - vi håber at se dig rigtig tit i klubben".    

 

 

DFfR                                          Fransson i følgebåden                        GC 
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Husk standerstrygning og 

Store vaskedag  

                                den 6. og 7. NOV. 
 

 
Standerstrygning 
2011 
                             
 
 
 
 
Store vaskedag 2010 
 
Alle er velkomne 
Store vaskedag - ikke 
kun 
formiddagsroerne 
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Se evt.:www.bbchristiansminde.dk 

For nærmere aftaler og ønsker 

Kontakt os 20212254/61120841 

 

Som genbo til  

Svendborg Roklub 

har vi muligheden for 

at tilbyde overnatning m.m. 

i vores B&B Christiansminde 

med udsigt over Sundet  

i hjertevarme omgivelser 
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MORGENSTEMNING 
 

Morgenroerne har haft en meget fin eftersæson med stemningsfulde  
solopgange.  
Særlig heldige har vi været fredagsmorgener, hvor vi traditionen tro 
ror over i sivene og nyder den medbragte morgenkaffe med friskbagte 
rundstykker. Det er også om fredagen, vi holder fødselsdage. I fredags 
var det Hans Bukkehave, som stod for det gode traktement, og 
heldigvis havde han sin iPhone med, så vi kan dele oplevelsen med 
hinanden. Hvis dette billede får nogle til at ønske en  
morgentur på Sundet, så kontakter I bare Kirsten A/ kasserer. 
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Nyt fra RoVennerne: 

 

Torsdag d. 17/11 kl. 19.00 inviterer RoVennerne til et 

foredrag af Poul Weber, om Grønland. Han viser lysbilleder og 

fortæller om sin rejse derop.  

Vi starter med 1 øl/vin eller 

vand – 1. del af foredraget. 

Derefter serveres der 

kaffe/the med 

franskbrødsmadder m. 

pålæg. Så kommer 2. del af 

foredraget.  
 

 

Prisen for alt dette er 60 kr. Tilmelding kan ske til 

Erhard Rasmussen: erhard@mail.tele.dk  mobil 23237837 

eller rokort.dk  Sidste tilmelding d. 14/11 kl. 23.00. Alle 

er velkomne.                                                     

 
RoVenner støtter SR, og samler penge ind til køb af nyebåde og 

materiel. Så kom og støt den gode sag. 

Du kan melde dig ind i RoVennerne 100 kr. for singler/175kr. 

for par. Det kan du indbetale på  

Reg.nr.: 2680 Konto nr.: 6272958244  

Med oplysning om navn, adresse, mobilnr. og mailadresse. 
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Rovennernes 70-års fødselsdag blev fejret på 
meget behørig vis 
45 feststemte medlemmer mødte op. Det var lige på grænsen af, hvad 
pejsestuen kunne rumme, men alle fik plads, og så tog vi fat på et herligt 
måltid.                                                                                                                         

Niels stegte 25 kg stegeben i 2 ovne, hvilket må siges at være godt 
gået. De smagte simpelthen perfekt. Der var jo over 1/2 kg pr. person, 
så alle blev mætte og mere til. Det var ikke lige den aften, vi skulle 
pleje vores afmagringskur. Og ikke at forglemme blev der serveret to 
slags salat og flutes til.                                                                                  
For at sørge for at der også var nok til de sidste, havde Tove fabrikeret 
skønne, portionsanrettede svesketrifli med makroner og portvin til 
kaffen.                                                                                                                 
Der blev snakket og summet ustandselig. Det var en god blanding af 
gamle rovenner og helt nye roere. Det er jo en fornøjelse og arrangere 
sådan en fest, når alle hjælper til. Det kunne godt blive en 
tilbagevendende begivenhed. Jeg forsøgte at hjælpe til i køkkenet til 
sidst, men der var ikke plads (det er godt nok heller ikke min 
spidskompetence).  

Mvh. Erhard                          

RoVennerne 

Da ingen tilsyneladende 
fotograferede, har redak-
tionen gravet i arkivet for at 
finde noget lignende. GC                                               
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50kr pr. person. 
 
Varm mad og hygge, første torsdag i måneden til og med april. Tag 
gerne din partner med. Øl og vin kan købes i klubben. Tilmelding på 
Rokort eller ring til Marianne Heide eller Lene Lund senest tirsdag kl. 
14 - to dage før spisning.  

 
 
Vi håber der er mange, 
der vil melde sig som 
kok eller hjælpe til i 
køkkenet.  
 
 
 
 
 
 

Datoer: 
3.november, 3.december (julefrokost), 5.januar, 2.februar, 2.marts 
og 6.april. 
 
Kontakt:  
 Marianne Heide 29169335  
 Lene Lund 27610998 
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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 ***) 840,- 1.540,- 

 

 
*) 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 Fynske Bank: 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. 21 27 66 15. Mail 

saah@hansen.mail.dk saah@hansen.mail.dk 

 

 

 

Bådleje af andre klubber: 
SR´s egne både kan lejes. Leje af DFfR´s udstationerede både skal ske 

ved henvendelse til Helle Skovsgaard tlf. 62 21 72 01. 

Andre klubbers overnatning: 
SR udlejer lokaler i klubhuset samt i Skarø Hytten. 

Rovennerne af Svendborg Roklub: 
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Erhard Rasmussen 23 23 78 37  

Se side 27 
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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: 

Knud Reimers 

 

Ramsherred 

5900 Rudkøbing 

29 70 27 06 reimersknud@gmail.com 

Husforvalter: 

Carsten Dam 

Petersen 

Johan 

Lumbyesvej 4 

5700 Svendborg 

20 30 17 99 dam46@live.dk 

Bådforvalter: 

Preben 

Østergaard 

 

Ørbækvej 292  

5700 Svendborg 

3071 6088 oester@ofir.dk 

Instruktionskoor. 

Willy Lund 

Krøyersvej 16 

5700 Svendborg 

6221 7201 

2094 0886 

willylund52@gmail.com 

Turudvalg: 

Ninna Larsen 

 

Bladvænget 20 

5700 Svendborg 

62 21 40 12 

40 82 23 72 

fysninnalarsen@sydfynsnet.

dk 

 

Køkken:  

Else Bylov 

Tvedhaven 51 

5700 Svendborg 

22 58 88 16 else.bylov@jubii. dk 

Outriggerudvalg 

Casper Ørtoft 

Toldbovej1A3.mf. 

5700 Svendborg 

21 68 74 90 ortoft@kabelmail.dk 

Sponsorudvalg: 

Finn Pedersen 

 

Albechsvej 6, st 

5700 Svendborg 

62 21 32 72 

23 20 34 28 

hofinn@gmail.com 
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Funktioner 2: 
Medlemskartotek: 

Bodil Aagaard 

Bøgeløkken 11 

5700 Svendborg 

86 89 03 48 

20 15 53 04 

dille@privat.dk 

 

Udlejn. egne 

både:  

  

Lone 

Clemmensen 

4089 8607 loc@dlf.org 

Udlejn. af 

klubhus: 

Margit Hvergel 

Flagspættevej 4 

5700 Svendborg 

62 20 57 61 

22 91 40 88 

hvergel4@hotmail.com 

Udlejn.  af 

Skarøhytten og 

SR-gæsterum 

Lone 

Clemmensen 

4089 8607 loc@dlf.org 

DFfR udst.både 

Helle Skovsgaard 

Krøyersvej 16 

5700 svendborg  

62 21 72 01 

61 16 27 31  

Helle.skovsgaard@gm

ail.com 

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 

 

Facebookprofil 

Majbritt Kjærulff 

Lille Eng 1c 

5700 Svendborg 

40 16 52 41 majabritt@gmail.com  

Rokort.dk 

Benny Gliese 

Knastvænget 10 B 

5700 Svendborg 

38 79 36 35 SvendborgRoklub@gm

ail.com 

Rovennerne:  

Erhard Rasmussen 

Stubbevangen 6 

5700 Svendborg 

23 23 78 37 erhard@mail.tele.dk 

 
 

Roning mellem vind og byger 
i oktober 
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En oktoberdag med  

behageligt rovejr  

 

 

 

 

 
 
 

      ROPOSTEN 
SVENDBORG ROKLUB 

Østre Havnevej 20 
5700 Svendborg 

 

 

 


