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ROPOSTEN nr. 4

Aktivitetskalender efterår/vinter 2015
Dato

Kl

Aktivitet

Ansvarlig

17.00

Rotur/fællesspisning

Marianne

Deadline Roposten nr. 4

Gunnar

OKTOBER
1/10

6/10

19.00

Medlemsmøde: Eval/planlægn

Willy

20/10

20.00

1. svømmeaften. Centrumplds

Rasmus

30/10

18.30

Ølsmagning fra Ø-bryg, Thurø

RoV ennerne

1/11

10.00

Sidste rotur m. picnic

Ninna

1/11

14.00

Standerstrygning m. kaffebord

2/11

8.00

Store vaskedag

Christen og
Stella
Niels Fog

5/11

18.30

Fællesspisning

Marianne

10/11

9.00

Bestyrelsesmøde hos Jan

Christen

Deadline Roposten nr. 5

Gunnar

12.30

Julefrokost for alle

Stella

5/12

18.00

Julefrokost for alle. Kr 150, -

Willy

15/12

21.00

Æbleskiver i SR efter svømning

Willy

15/1-2016

18.30

Spisning samt foredrag v. Edo

RoVennerne

2016

3/2

Generalforsamling

NOVEMBER

25/11
30/11
DECEMBER

I hele perioden vedligeholdes og repareres materiellet
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Ugeskema
FASTE AKTIVITETER
Rodage i udendørssæsonen:
DAG
KL.
AKTIVITET

Kontakt

Mandag

Tirsdag

8.00
16.15

Kaffebord/formiddagsroning
Quinderoning

Christen

20.00
10.00
16.30

Svømning
Tirsdagspigerne
Sved på panden (herrer)

Elsbeth
Knud Hansen

8.00
16.30

Formiddagsroning
Outriggerroning

Christen
Se rokort.dk

16.30
16.30

Outriggerroning
Klubaften*

Se rokort.dk
Se rokort.dk

8.00

Formiddagsroning

Christen

10.00

Klubroning kort/lang tur

Se rokort.dk

Helle Skovsgaard

Onsdag

Torsdag

Fredag

Søndag

*) Som regel første torsdag i hver måned: Ro og Grill eller klubaften.
Tilmelding til salatbaren. Kød skal du selv tage med. Se rokort.dk
Morgenroning er sluttet den 18/9. Den ordinære roning slutter med
udgangen af oktober. Om vinterroning: Se rokort.dk
Eventuelle meddelelser fx fra bestyrelsen vil blive bragt på rokort.dk
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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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INDHOLD
MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN
- bør læses med stor opmærksomhed
TÅSINGE RUNDT DEN 5. JUNI
- noget af en udfordrende tur
SKOTLAND
- fantastisk rotur på tværs af Skotland
KAPRONING: DEN EVIGE JØDE
- de gjorde det igen, de seje fra SR
KANINDÅB
- se de gruopvækkende billeder, hvis du tør
ROVENNERNE
- så RoVennerne på banen igen med spændende
arrangementer
SPYT I NÆVERNE
- tag nu jeres tørn med vedligeholdelsen af materiellet
UDSTILLING PÅ HAVNEN
- vi viste atter flaget på flotteste vis
DET SKREV VI I 2010

6 -7
8-9
11 - 13
15
16 - 17
19

21
22 - 23
24

Roposten ønsker alle de nye medlemmer af klubben
velkommen og håber, at I af og til vil skrive et
indlæg til bladet om ting, I har på hjerte - såsom
meninger, ønsker, rooplevelser, klubliv ... Og hvis
det med at skrive ikke er ens bedste kompetence, så
kan man måske tage nogle flotte billeder, og de er
også meget velkomne.
Materialet sendes pr. e-mail til glcmlc@mail.dk
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Kære medlemmer i Svendborg Roklub
Kontingentet alene, er ikke nok!
For 130 kr. pr. måned er der fri adgang til alle klubbens faciliteter,
men det er medlemmerne selv, der vedligeholder og skaber
rammerne.
I Roposten og på klubbens Hjemmeside fremgår det, at mange
medlemmer har et ansvarsområde at varetage. På opslag (i damernes
omklædningsrum!) kan man se, hvordan rengøring af klubhuset er
organiseret. For denne lidt anonyme indsats, skylder vi de ansvarlige
en stor tak, når vi til daglig nyder de pæne og rene omgivelser –
herunder også udendørsarealerne.
Til reparation og vedligehold af bådparken skal vi have etableret et
team af handymænd og friske kvinder, der i samarbejde med
bådforvalteren får løst presserende opgaver og almindelig vedligehold
hen over vinteren. Yderligere arbejdskraft kan skaffes via en Aktivitet
på rokort.dk, hvor du allerede nu kan tilmelde dig.
Efter mange år med ansvar for fremmede roeres bookning af
overnatning i Klub- og Skarøhytten, samt leje af klubbåde, søger vi
netop nu Ninna Larsen’s afløser.
Opgaven kan evt. klares af 2 personer i nært samarbejde, som kan
skiftes til at byde gæsterne velkommen. Interesserede henvender sig
til Christen eller Willy
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Tirsdag den 6. oktober kl. 19 er alle velkommen til medlemsmøde,
hvor vi evaluerer rosæsonen og planlægger vintersæsonen.
Bestyrelsen ønsker gode forslag til forbedringer og overblik over, hvilke
ansvarsområder der skal have en ny tovholder til næste år. Emner til
dagsorden meddeles Willy.
Sidste nyt: Rosæsonen er forlænget med 1 uge, så sidste rotur og
standerstrygning afvikles søndag den 1. novemver.
Bestyrelsen

Næstformanden scorer rokilometre
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En tur for de seje
Tåsinge rundt den 5. juni
5. juni, grundlovsdag, har vi
den tradition at ro Tåsinge
rundt. I år var vi fem både
med roere fra Svendborg og
Nyborg. Det er altid
spændende, hvordan vejret
arter sig . Sidste måtte vi
opgive og returnere fra
Skovballe i styrtende regn.
Denne gang lød vejrudsigten
på tørvejr, opfriskende vind
og 12 - 15 grader.
Turleder Claus Lerche pressede på
for at få os afsted så hurtigt som
muligt, og det var et flot syn, da de
fem både gav sig på vej i den
glitrende sol.
I hastig rækkefølge lagde vi ud med
kurs mod øst.
Første mål var Vemmenæs, hvor vi skulle have
vores formiddagskaffe, men allerede ved
Lunkebugten fornemmede vi, at det kunne blive
hårdt. En båd på vej til Langeland havde
observeret os. De spåede, at vi aldrig kom rundt
om Tåsinge, som vinden nu havde taget til.
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Men vi er jo seje og lidt stædige. Så
efter at have slidt med årerne og
ustandseligt stirret på bølgerne, som
i et væk løb ind mod båden, nåede vi
endelig Skovballe.

Efter en lækker frokost og et
velfortjent hvil, skulle vi så "bare" ro
den hjem.
Men oh ve, den forventede
medstrøm og læ viste sig at blive til
både vind og strøm imod.

Men alle kom
hjem. Stolte var
vi over at have
gennemført
turen. Så
humøret var højt
til trods for
vabler i
hænderne og
træthed i hele
kroppen.
Og 42 km ind på
regnskabet var
jo heller ikke at kimse ad.
Tekst: Inge Foto: Flemming og GC
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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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Fra Oban til Inverness 2015 arrangeret af DFfR
At ro gennem Skotland fra vest til øst, gennem den Kaledoniske Kanal
og de søer, der ligger i Great Glen midt i det skotske højland er en
ønsketur. Vi var en gruppe på 21 inklusive turarrangørerne. Vi spændte
over en generation, alle var imellem 45 og 75 år. Nogle fra Jylland
nogle fra Fyn og rigtig mange fra Sjælland. Turen var arrangeret
således at 18 roede og 3 kørte i forvejen til næste destination for at
tjekke ind og lave mad. Alle dage sluttede i en rigtig seng. Lørdag den
11. juli mødtes vi første gang i Oban Backpackers i en gammel nedlagt
kirke kl 22.00 i øsende regnvejr.

Næste morgen skulle vi tidligt op, de seks både stod på traileren og
skulle i vandet, og vi skulle ro med tidevandet til Fort Williams.

Tidevandet
Tidevandet er en væsentlig faktor til, at vi kommer indenfor sluserne i
Fort William. Tidevandet skifter og forandrer ebbe til flod med fire meter,
og strømmen skifter styrke fra nul til plus 50% efter en time, til 90% efter
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yderligere en time og ender på 100% efter endnu en time for derefter at
gå den modsatte vej, et resultat af månens arbejde.
Strømhvirvler opstår mellem stille lavt vand og hurtigt dybt vand og kan
ses som lange hvirvelstriber, der ses i vandoverfladen som grænseflader.
Når vi passerede en kant mærkes det på rotaget. I Loch Eil var
strømhvirvlerne markeret på søkortet, som strømhvirvler, der krævede
opmærksomhed. Generelt var vandet dybt, meget dybt alle steder.

Sluser
Slusemesterens ord er lov. Cirka
halvdelen af turen arbejdede vi os
op gennem sluserne til et højere
niveau. Efter Loch Oich, som er det
topografiske højdepunkt, arbejdede
vi os nedad i niveau fra sluse til
sluse. To vidt forskellige oplevelser. I
sluserne blev vi lagt tre og tre
ventede på at vandet steg/sank og
blev derefter trukket ud af sluserne.
Efter sluserne lagde vi os ved en
anløbsbro, fjernede fendere og
andre bindinger til hinanden og
fortsatte båd for båd.

Vejret
Det skotske vejr kan karakteriseres som let overskyet med en del
koncentreret fugt. Vi blev ofte våde, uden at blive rigtig våde. Ind imellem
var der en enkelt regnskyller. Vi oplevede sandelig også direkte sol, men
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ofte kunne vi se, at solen skinnede
på en bjergvæg på den anden side af
søen. Desværre skiftede vindstyrken
- op til 8 m/s den næstsidste dag - til
12 m/s den sidste dag, så turledelsen
ændrede programmet, til landdag i
Inverness den sidste ro-dag, hvor vi
oplevede Highlands Games.

Kultur
Det var ikke kun Highlands Games, efter
traditionel keltisk skik med hammerkast og
andre kraftfulde præstationer, vi var til på
roturen. I Ford William var vi på Ben Nevis
whisky Destillery. Og på vej over Loch Ness
havde vi en frokostpause, hvor vi var på rundvisning på Urquart Castel.

Tekst og billeder: Anette Bruun
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Tlf. 6221 2895Mølmarksvej 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. 12 pr. stk.
Luksussmørrebrød fra kr. 24 pr. stk.
Dagens ret mandag til fredag kl. 11 –
17
Kr. 52 pr. portion.
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Den evige jøde
- en kaproning i al venskabelighed
I år blev der spænding om, hvem der ville løbe med sejren i denne
traditionsrige kappestrid. Da bådene kom til syne omme ad Christiansminde,
lød der først en mumlen fra flokken af tilskuere på klubhusets balkon: Hvem
er hvem? Det var ikke til at afgøre på lang afstand. Men det var tydeligt, at
de lå ret lige, og at kadencen var høj i begge både. Tættere på viste
svendborgbåden sig som den førende, og til hujen og klapsalver gik den over
målstregen ca. en bådslængde foran Rudkøbing.

De trætte roere, som havde givet alt, hvad de havde i sig, fik efter et kort
pusterum overrakt deres
præmier - for vinderne en
medalje og for andenpladsen en øl. Pokalen gik for
tredje gang i træk til SR.
Roere og tilskuere fra
både Rudkøbing og
Svendborg kunne efter
dysten hygge sig med
grønærtesuppe i
pejsestuen.
GC
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Kanindåb - efter alle kunstens regler - og lidt til
Alle er - endnu - glade

Disse modige kaniner
vil altid huske 22.
august 2015

Fælt så det ud, og
kongen var uden nåde
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Endnu et offer har
klaret strabadserne og
er klar til at blive smidt
i baljen til et rensende
bad

Overstået!
Til lykke

Hvor der handles, der spildes
- en tilskuer røg med i bølgerne. Hvem?
Foto: Svend Aage
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RoVennerne har taget fat på efterårets og
vinterens arrangementer.
Den 17. september var der samlet 38 rovenner på Svendborg
Erhvervsskole, hvor eleverne ville vise os hvad de havde lært. Der
blev serveret en 3 retters buffet med spændende tilbehør til, med
vin ad libitum. Derefter dessert og kaffe. Vi havde 2-3 hyggelige
timer med pragtfuld mad. Det gav et fint overskud til RoVennerne.
Den 25. september havde vi høst-fest, som blev holdt i SR`s
lokaler. Opholdsstuen var pyntet med kornneg, aspargesgrønt,
græskar og blomster. Maden havde vi bestit udefra, så det var
nemt at overskue. Det var virkelig lækker mad, og der var stor
tilfredshed. Der var 2 sange der indgik i bordpynten, og formand
Christen sang for. Han havde også et par sange med i tasken. Finn
var også rigtig god til at synge for.
Stemningen
var rigtig god,
og klokken
blev mange,
inden vi tog
hjem.
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Og den 30. oktober inviterer rovennerne på bryghusbesøg.
Vi får en rundvisning, lidt mad, og prøvesmagning af 4 forskellige
slags øl, samt mulighed for at købe den øl, man synes om. Det er
Thurø Bryghus' ejer, som vil berige os med viden om denne ikke
ukendte drik. Der vil komme opslag om arrangementet andet sted i
Roposten, i klubben, - og vi sender det til medlemmerne. Desuden
kommer det som aktivitet på rokort.dk.
Som start på det nye år er vi på banen fredag d. 15 januar 2016,
med et foredrag af Edo Hasanbegovic. Købmanden fra REMA 1000 i
Svendborg.
Edo Hasanbegovic kom som barn til Danmark fra et krigshærget
Bosnien, hvor han oplevede den frygtelige krig tæt på. Han kunne
ikke et ord dansk, men i dag er han en succesrig købmand med egen
butik, dansk gift og har 3 børn. Der vil blive lavet bosnisk mad til på
denne aften. Alle er velkomne.
Der vil selvfølgelig komme mere information omkring dette.
Med venlig hilsen fra
RoVennernes bestyrelse
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og hjælpe hinanden med at få ordnet vore
både, så vi til standerhejsningen 2016 står med
et materiel, som kan lokke enhver ud på
sundet.
Tilmeld dig på rokort.dk til en eller flere af de
mange opgaver, som skal klares i vinterens løb.
Bådforvalter Preben Østergaard vil så lave en
plan for, hvordan og i hvilken rækkefølge
tingene skal udføres.
Men der kan også være forskelligt i klubhuset,
der skal gøres noget ved. Og her står
husforvalter Niels Fog klar med listen over de
opgaver, som han har brug for, at nogen
hjælper til med. God arbejdslyst i værkstedet
og rundt omkring i huset.
GC
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Vi viser ansigtet udadtil
Lørdag den 19. september skete der igen noget på havnen. Som afslutning på
kapsejladsen Silverrudder rundt om Fyn for sejlbåde med enkeltmandsbesætning, havde arrangørerne inviteret firmaer og klubber med tilknytning
til det maritime til at lave informative udstillinger om deres eksistens og
virke.
Svendborg Roklubs bestyrelse var interesseret i sagen, og - som sædvanligt påtog Ole Hansen sig opgaven med at organisere foretagenet.
Blandt de problemer, som skulle løses, var transporten af en toer og en
coastalbåd fra klubhuset til Jessens mole. Spekulationerne udmundede i, at
bådene simpelthen blev kørt på en af vore bådevogne, som vi ellers kun
bruger på slæbestedet. Og det gik fint og meget lettere end forventet - både
ud og hjem.
Inge, Ole, Willy, Niels og Christen tog sig af opbygningen af standen. Den tog
sig rigtig flot ud. På billedet kan man se hvordan.
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Inge, Ole og Niels tog tørnen med at passe standen. Formiddagen var noget
træls, for det regnede mere eller mindre det meste af tiden, så der var ikke
mange tilskuere på kajen. Men det lysnede om eftermiddagen, hvor en hel
del interesserede var henne at høre om roningens sportslige,
helbredsmæssige, sociale og naturoplevelses-mæssige fortræffeligheder.
Til foråret vil vi forhåbentlig høste frugten af en indsats som denne.

Klokken 16 blev det hele pakket sammen, og Marianne, Niels G-H, Niels R,
Peter og Gunnar rullede det hele hjem igen.
Sammen med en bådfuld roere, der i det samme kom hjem fra en dejlig tur
på sundet, nød vi for en stund den skønne seneftermiddag med en
forfriskning på balkonen. - Bare for at nævne det sociale.

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
Betaling
Kontingent
for

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 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. 62221037. 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
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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

Adresse
Rosenvej 16
5874
Hesselager
Bjørnemosevej
4
5700 Svendborg

Telefon
Mobil
62 25 27 70
22 99 75 17

E-mail

62 21 52 52
28 90 93 14

jan.rishave@gmail.com

bsogcs@hesselagermail.dk

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

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:
Stella
Aabo Fog-Petersen
Rovennerne:
Erhard Rasmussen

Vildrosevej 4
5700 Svendborg

62 20 57 25
61 69 57 25

Stella.aabo@gmail.com

Stubbevangen 6
5700 Svendborg

23 23 78 37

erhard@mail.tele.dk

Sponsorudvalg:
Finn Pedersen

Albechsvej 6, st
5700 Svendborg

62 21 32 72
23 20 34 28

hofinn@gmail.com

Oktober - Digital udgave

Side 26

2015

ROPOSTEN nr. 4

Funktioner 2:
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
Casper Ørtoft

Toldbovej1A3.mf.
5700 Svendborg

21 68 74 90

ortoft@kabelmail.dk

Medlemskartotek:
Bodil Aagaard

Bøgeløkken 11
5700 Svendborg

86 89 03 48
20 15 53 04

dille@privat.dk

Flagspættevej 4
5700 Svendborg

62 20 57 61
22 91 40 88

hvergel 4@hotmail.com

Facebookprofil
Majbritt Kjærulff

Skovløkke 28
5700 Svendborg

40 16 52 41

majabritt@gmail.com

Rokort.dk
Benny Gliese

Knastvænget 10 B
5700 Svendborg

38 79 36 35

svendborgroklub@mail.com

Udlejn. egne både:
Udlejn. af klubhus:
Margit Hvergel
Udlejn. af
Skarøhytten
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ROPOSTEN nr. 4

B
Traditionen tro stod en mindre
armada ud på grundlovsdag

ROPOSTEN
SVENDBORG ROKLUB
Østre Havnevej 20
5700 Svendborg
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