Store vaskedag i regn og blæst
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Det er en kold tid.…

Aktivitetskalender Vinter 2013 - 14
Dec
5
11
17

19.00
10.00
21.00

Hamburgerryg, grønlangkål, br.kartofl.
Bestyrelsesmøde
Gløgg/æbleskiv. i klubben eft. svømn.

Willy
Jon

Januar
9
15
16

19.00
18.00
10.00

Fællesspisning
Rovennerne: Spisning og foredrag
Bestyrelsesmøde

Willy
Leif
Willy

Februar
5
6
28

19.00
19.00
18.00

SR Generalforsamling
Fællesspisning
Rovennerne Generalforsaml/spisning

Christen
Willy
Leif

Marts
6
30

19.00
14.00

Fællesspisning
Standerhejsning

Christen

Det blev så ikke i marts, men i oktober, at broen blev – næsten - færdig
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Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær

Generalforsamling i Svendborg Roklub
onsdag den 5. februar 2014 kl. 19.00.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Uddeling af påskønnelser, flidspræmier og lignende
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse
6. Fastlæggelse af budget for indeværende år
7. Fastlæggelse af kontingent
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Formand
b. Husforvalter
c. Rochef
10. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
11. Valg af udvalgsformænd
12. Evt.
Bestyrelsen

Roposten ønsker
Glædelig jul og godt nytår
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Støt annoncørerne

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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Et godt tilbud

Tag på kursus
Ved november måneds styrmands- og medlemsmøde og ved
udvalgsmødet kom det gang på gang frem, at vi på forskellige
områder mangler uddannede folk – det drejede sig især om
langtursstyrmænd og instruktører. Disse mangler medfører
fx, at længere ture af og til må aflyses.
Bestyrelsen opfordrer derfor til, at interesserede
medlemmer henvender sig om at komme på kursus.
Hvis man har mod på at komme på kursus på andre områder
end lige de her nævnte, er man også velkommen til at søge
bestyrelsen om det. Der blev fx nævnt rospinningskursus.
Herunder findes nogle af Dansk Forening for Rosports
kursustilbud:
Udpluk fra DFfR’s kursuskatalog 2014
Klubtræner modul A

1.- 2. februar

Odense

Klubtræner modul B

15.-16. marts

Klubtræner modul A

1.- 2. marts

Silkeborg

Klubtræner modul B

22.-23. marts

Silkeborg

L-styrmandskursus

1.- 2. februar

Odense

Silkeborg

Er du interesseret ? - så kontakt rochefen!
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Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen

Så er rosæson 2013 ved at rinde ud, og ergometerroning, svømning og
eftersyn/reparation af materiel erstatter dejlige ture på vandet.
Det helt store fokusområde for bestyrelsen har været projekt
flydebro, et projekt der skulle vise sig at indeholde flere udfordringer
end forudset. Det har givet meget arbejde og mange frustrationer, men
nu er broen på plads og har bestået sine første prøver: at være absolut
brugervenlig og modstandsdygtig i orkanagtigt vejr.
Der er stadig et hængparti. Flytning af slisken og tro mig. Der arbejdes
på sagen.
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer
og annoncører en

RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR
med tak for hver en indsat til glæde for os alle i Svendborg
Roklub.

Med venlig hilsen
Christen Stampe
Formand
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Her trives klubånden

Store vaskedag
Spørg mig, hvilken dag det regner og blæser, pisker og rusker til næste år. Og
jeg kan fortælle dig, at det gør det den 28. oktober. Det er en mandag, og det
er Store Vaskedag.
År efter år møder formiddagsroerne op, ifører sig regntøj og gummistøvler
og tager fat med spuler, sæbevand og børster af enhver art for at få bådene
gjort fuldstændig rene, før de lægges i vinterhi.
Surt kan det være, men det skal også siges, at det er en god dag, hvor
samarbejde og samvær forløber med humør, snak og barske drillerier. Var
Arne faldet i vandet – og det var lige ved - havde vi haft en rigtig god historie,
som med passende mellemrum kunne tages frem. Men han klarede den altså
– og så må Inge stadigvæk være den, der engang tog turen ud over kanten.

GC
Roposten nr.
nr. 5
5 2013
2013
Roposten

Side
side
77

Husk på, hvem der annoncerer

Så er der lukket for
vandet
Vi ses igen til næste år
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Stormvejr Store vaskedags eftermiddag

Bådene blev vasket om formiddagen i surt, men forholdsvis stille vejr.
Men om eftermiddagen blev det stormvejr, og så blev broen vasket på den
voldsomme måde. Svend Aage og Ninna var vakse med kameraerne.
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Støt annoncørerne

Det er skønt at ro ud i en godt vedligeholdt båd

-

husk derfor at skrive dig på listen, som
findes i pejsestuen, hvor det fremgår, hvad
der skal ordnes i denne omgang.
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Ole på langfart

Som Chauffør til U19 Jun. VM I Litauen
I forsommeren blev jeg forespurgt af ungdomslandstræneren, om jeg havde
mulighed for at være hjælpechauffør på bådetransporten til U19 VM.
Mesterskabet i 2013 skulle finde sted i Trakai i nærheden af Vilnius i Litauen i
august måned. Jeg har igennem årene haft stor fornøjelse af at køre både til
mesterskaber i ind- og udland og jeg sagde med glæde ja til at være
behjælpelig.
Min medchauffør på denne tur, er en rokammerat fra Fredensborg, og da
vores første opgave var at hente både i Odense kørte han til Svendborg og
samlede mig op først. Herfra gik turen til Bagsværd for at læsse de sidste
både. Vi havde i alt 12 både med på Traileren, hvilket er et mindre læs i
forhold til hvad vi ofte kører med f.eks. havde vi 27 både med til Sevilla for
nogle år siden. Turen gik først til Karlshamm i Sverige, hvor vi skulle med
færgen over Østersøen til Litauen. Ombordkørslen var i sig selv en opgave,
da vi på færgen skulle vende med bil og trailer.
Vel ankommet til havnen i Klaipeda om morgenen havde vi ca. 300 km kørsel
foran os til Trakai, som ligger 15 km udenfor Vilnius. Turen hertil gik
planmæssigt med et enkelt stop til frokost, men som mange andre steder ved
kaproningsbanerne er det ofte en stor opgave at få bugseret traileren ned til
søen og bådepladsen. Også her hvor vi først skulle ned og læsse bådene af, og
bag efter parkere
traileren på en plads lidt
væk fra søen.

En del af bådepladsen,
se teltene i baggrunden
tæt ved søen og bådene.
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Turen går til Litauen
Kaproningsbanerne ligger i et dejligt turistområde med flere søer.
Som altid ved kaproninger rejste vi et stort telt hvor vi og roerne kunne
opholde os i ledige stunder. Vejret var dejligt sommervejr hele ugen med høj
sol og næsten ingen vind, dvs. meget fint rovejr og vand. Hele ugen var vi
indlogeret på Comfort Hotel, et stort hotel inde i Vilnius , hvor også andre
lande boede under Stævnet.
Som hjælpere for landstræneren hentede vi vand, bananer m.m. til roerne, da
temperaturen hele ugen var omkring 25 – 30 grader, så der blev drukket
meget vand.
Udbedring forskellige småskader på bådene kunne vi også være behjælpelige
med. Ind imellem kunne vi nyde det skønne område omkring rostadion samt
livet på bådepladsen.
Det er altid en oplevelse at være samlet så mange nationer og med tiden får
man mange kontakter.

Udsigt fra borghøjen i Vilnius

Reception!

Jeg havde den store ære at skulle repræsentere Danmark ved den store
reception i City Hall, byens rådhus, med spisning og tilhørende vine, stor
folkloreoptræden m.m., en rigtig stor oplevelse.
Jeg sov længe næste dag inden jeg kørte på robanen. Derude var der
aktiviteter hver dag, først indledende løb, opsamling til dem der ikke var
kommet direkte videre, derefter semifinaler. Lørdag-søndag blev der roet
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En stor oplevelse rigere
A- og B-finaler i alle bådtyper. Her var vi på tribunen for at heppe på roerne.
Vi havde den glæde, at vore piger i dobb. sculler vandt bronzemedalje. De
øvrige bådehold repræsenterede Danmark fint i div. finaler, så der var meget
at fejre i vores telt på bådepladsen.

De to glade
broncevindere efter
løbet.

Den flotte robane i Trakai

Udsigt til den gamle ridderborg
Efter hjemkomsten var jeg en stor oplevelse rigere.
Ole Hansen
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Tjek venligst dine data

NY MEDLEMSLISTE – tjek venligst dine data
Listen udsendes med Roposten nr. 1 2014, så tjek lige, om du har
personlige ændringer i forhold til listen på de gule sider fra februar
2013.
Måske har du opsagt fastnetnr., fået nyt mobilnr. eller Email-adresse.
Ændringer meddeles Bodil Aagaard, sms 2015 5304,
www.dille@privat.dk
PS: De 21 nye medlemmer fra 2013 bedes være særlig opmærksomme
på, hvilke data de har registreret hos Bodil.
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Tak til sponsorerne

Sponsorater til et ro-ergometer
til brug for handicappede i Svendborg Roklub
Svendborg MC
Rema 1000
Svendborg Synshal
Svendborg Camping Center
Peugeot Svendborg
Autohuset Kronbjerg
QuickPot Svendborg
Jens Schultz a/s
Thurø Bageri
Naturlig Sundhed
På klubbens hjemmeside findes links til de nævnte firmaer
Roposten nr. 5 2013
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Rochefens tale om sæsonen 2013

Velkommen til standerstrygning nr. 120!
Ole Hansen strøg
Og Willy talte:
Klubben er grundlagt 12. april 1894 – som
den 16. ældste i Danmark - så vi kan jo fejre
den runde fødselsdag til standerhejsningen
2014.
Rosæsonen 2013 har været begunstiget af
godt vejr – omend vi startede i slutningen af
vinteren. Allerede et par dage før standerhejsningen kørte Lise, Kirsten, Inge og Ninna
med Rudkøbing og Odense til Venedig og
GardaSøen – fik roet ca. 100 km – men
foråret, fandt de heller ikke der!
1. weekend i maj havde vi Roskole med ca. 15
deltagere – og flere kom til senere – så vi
kan hilse 21 nye medlemmer velkommen i år!
1. maj til stander-Hejsning på Skarø og Grundlovsdag rundt om Tåsinge blev
roet i eventyrlig godt vejr
Stafetbåden ”Sparekassen” kom også rigtig godt fra start – helt til Assens på
førstedagen, trods et par reparationer under vejs og til Middelfart på
andendagen. Med 4 overliggerdage, vendte båden hjem på 10.-dagen med
skiftende besætninger, som Ninna havde sit hyr med at samle. Mon ikke
vi skal vælge en anden båd til næste års tur?
Kun de færreste ved, at Claus Lerche og Lina Johansen gennem de seneste 5
år har arrangeret ugeture til Tyskland, Finland, Polen, Irland og BelgienFrankrig for roere fra hele Danmark.
Næste års udfordring bliver Sognefjorden i Norge – og der kan vælges
mellem ugerne 29-30 -31.
Også i Danmark har Lina planlagt meget fine ture til Esbjerg/Varde og
Furesø/Kbh. Havn.
Rudkøbing-roerne har været på besøg for at ro den årlige dyst om
pokalen ”Den Evige Jøde”
men den vandt Svendborg i overlegen stil, med Knud Hansen, Claus Tøndering,
Bo Hansen, Preben Østergaard ved årerne og Niels Frantzen som den
taktiske styrmand.
Roposten nr. 5 2013
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---og rochefen havde mere på hjerte
En lørdag i september inviterede Rudkøbing de fynske roere på tur til
Lindelse Nor med efter- følgende festmiddag i klubhuset – det nød bl.a. 4
Svendborg-roere godt af.
Fynskredsen som forening er nedlagt og aktiverne fordelt mellem de 12
klubber.
Det gav ca. 40.000,- kr. til Svendborg.
Hans Ole Matthiesen vil gerne skabe tradition for en årlig Muslingetur. Sidste
år måtte han købe ind hos Fiskehandleren, men i år blev der ved Øgavl høstet
gratis råvarer i rigelige mængder, som efter professionel tilberedning, blev nydt
af 3 herrer, der næste år gerne vil have selskab af
mange flere roere.
Klubbens første flydebro er på plads - og før næste rosæson håber vi også på,
at bådene kan køres i vandet LIGE ved siden af pontonen. Det har været et
dyrt projekt, men takket være Finn Pedersen, der ihærdigt søger mange
forskellige fonde, holder vi skindet på næsen!
Klubben takker også støtteforeningen ROVENNERNE for et pænt bidrag!
Rosæson 2013 er slut - kilometer tælles sammen – summen er ….. 48.641
km.
7 har roet sig til en sølvåre! - og 4 til en guldåre!
Standeren, stryges nu, af en roer, der har oplevet halvdelen af klubbens
historie, indmeldt som nr. 2 i 1954, Ole Hansen, TIL LYKKE med de 60
rosæsoner!
Et leve for klubben. Svendborg Roklub længe leve: hep – hep,
hep – hep, hep hep
Willy

Roposten nr.
2013
Roposten
nr. 55 2013
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Husk annoncørerne

Hvis der opstår problemer med
klubhusets faciliteter, kan man
henvende sig til Niels Fog-Petersen
6128 5725

Roposten nr. 5 2013

side 18

Flere og flere ror altid med vest

SVØMNING OG VESTE
Hver tirsdag kl. 20 står Rasmus klar på bassinkanten til at give dig X i
medlemslisten for 300 meter fri uafbrudt svømning. Klarer du også at
iføre dig svømmevest og redningsvest i vandet, får du 2 X’er mere =
max score!
Hvis påtagning af traditionelle veste i vandet volder dig besvær, ror du
bare med oppustelig vest på alle ture. I bådhallen hænger ca. 25 stk. til
fri afbenyttelse – eller du kan købe og bruge din egen oppustelige
redningsvest. Se forskellige modeller og priser på www.roning.dk.
Rochefen har 3 stk. Secumar, Canoe Plus 150, kort, blå, (oppustet
neonrød) til salg for 1.100,- kr/stk.
Fælles for alle oppustelige veste gælder, at de før ny rosæson skal
testes af René Kjeldsen (medlem 201108) og forsynes med
godkendelsesmærke i årets farve.
Hvis svømmeprøven volder dig besvær, anbefales ergometerroning
hele året. Det er der allerede nogen der gør.
Willy
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Vellykket Styrmands- og medlemsmøde

Svendborg Roklub
Medlems- og styrmandsmøde 13. nov. 2013
Rochef Villy bød velkommen til de 24 fremmødte medlemmer.
Der var fremlagt lister med medlemmernes ro-km. Præstationerne blev
kommenteret af rochefen, der blandt andet kunne fortælle, at den
gennemsnitlige strækning var 362 km.
Derefter udspandt der sig en længere diskussion om, hvorvidt en roer kan
medregne sine ro-km fra en anden klub i SR’s opgørelse af ro-km. Det kan
have indflydelse på tildeling af sølv- og guld årer og km-pokal.
Formanden opfordrede til, at man kom med forslag til generalforsamlingen.
Km-konkurrencen: Efter en imponerende slutspurt sluttede SR i nederste
del af 1. divison. Ninna opfordrede til, at man i næste sæson roede rigtig
mange km, hvis man først var kommet i gang med roningen, idet klubbernes
præstationer bliver udregnet som gennemsnittet af roede km pr. aktiv roer.
Rokort.dk Det vil blive indført til foråret. De gamle papkort bliver kun brugt
til at lægge frem på bordet ved puljeroning. Der skal oprettes
internetforbindelse og WI-FI.
Ugeskemaet: Der startes i den nye sæson med samme ugeskema, som vi
sluttede med.
Der vil være søndagsroning en gang hver måned. Langtur.
Der vil blive holdt fast ved ”Ro og grill”.
Man kan foreslå Rudkøbing også at ro en evig jødindekaproning.
Forhåbentlig vil mange støtte og deltage i Sct. Hansarrangementet.
Vinterroning: Der henvises til klubbens vinterreglement og opslag.
Følgende både kan anvendes til vinterroning: Birkholm (træ) og fiberbåde
først på sæsonen. Senere må kun fiberbådene bruges. Der må ikke roes, hvis
der er fare for isdannelse.
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Fortsat

Større ture i kommende sæson: Standerhejsning på Skarø første søndag i
maj.(tradition)
Grundlovstur rundt om Tåsinge (hvis vejret er til det) (tradition).
Rundt om Fyn (begyndelsen juni): Stemning for at lave den igen, men evt. med
visse ændringer.
Tur på Gudenåen (Bededag). Der er stemning for det.
DFfR arrangerer tre ture til Sognefjorden i tre uger efter hinanden midt på
sommeren.
Der opfordres til, at folk tager på kursus fx instruktørkursus. Eller
rospinning eller…
Vi har betænkeligt få langtursstyrmænd og instruktører i klubben.
Vedligeholdelse: Preben: Ved starten – når en båd kommer ind på
værkstedet - vil Preben eller Henning være til stede og sige, hvad der skal
ordnes. Der lægges en seddel ved bådene, hvor man kan krydse af, når en
ting er udført.
Der opfordres til, at man snarest går i gang med svømmetræningen.
Redningsveste: René: Klubbens redningsveste er helt i orden – også dem
uden skridtgjorde. Til foråret bliver klubbens veste testet. Også private veste
skal testes – der annonceres nogle tidspunkter, hvor man kan komme og få
testet sin vest.
Mødet forløb i god ro og orden med gode informationer,
diskussioner, sludren – og kaffe og et stort stykke kage bagt af Lene
Lund Bragger.
Mødet sluttede lidt i ni.

Referent: Gunnar

HUSK nu at skrive dig på listen til vedligeholdelse af
bådene. Listen hænger i pejsestuen !!!!!
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Så langt så langt

TOP-11 i rosæson 2013
Casper Ørtoft
Peter Klug-Andersen
Ninna Larsen
Willy Lund

3.287
1.635
1.600
1.573

km
km
km
km

Inge Nytofte Jørgensen1.353
Bodil Aagaard 1.321 km
Elsbeth Riken 1.271km
Michael Friis1.242 km
Ole Skyum Rudolph1.231 km
Preben Østergaard1.221 km
Knud Hansen 1.100 km

Digt af Børge
Suk
Ro-året bølger i hovedet
film om ro-ture og minder
der dulmer vand-manglen
dejlige ivrige mennesker
hvis munde ikke kunne
lukkes rigtigt - galoperende
kameraerne der snupper
billeder og den heldige
fotograf, der finder
et billede af sin samlings
tusinde, hvor en dame
har lukket sin søde mund
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Macho-snak om helte-tid
hvor godt man udrettede
de nye med stive ører
lytterne der hører efter
og giver plads til
forskellighed
fællesskabet der bølger
op og ned i vandkampens
hede.
© Børge Lindschouw
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Ro-Vennerne’s Bankospil 2013
► Det årlige bankospil blev afholdt i Svendborg Roklub fredag d. 8.
november 2013 med stor succes og mange præmier. Deltagerantallet
var ovenud, idet hele 61 havde tilmeldt sig.
Aftenen startede kl. 18, hvor vor formand Hans Lindholm bød de fremmødte velkommen. En særlig velkomst blev rettet til aftenens gæst direktør Preben Juhl Rasmussen, FOMO, som i anledning af FOMO’s 50
års jubilæum havde sagt ja til at fortælle os om hans eget liv indtil nu
samt orientere os om FOMO’s produkter.
Det næste punkt var: Indtagelse af 3 stk. smørebrød (leveret af Slagter
Richardt, Mølmarksvej) + 1 øl/vand. Dette blev sponseret af FOMO,
som tak for P.J.R.’s ½ times ”gæsteoptræden”.
Endelig kunne selve spillet om de mange flotte præmier tage sin begyndelse, og som tidligere var det igen Knud Jensen og Niels Kokborg
Christiansen (også kaldet Niels Blues), som havde mange brikker at
flytte rundt med. Kontrol af banko og uddeling af præmier blev varetaget af bestyrelsen. Mellem 3. og 4. spil var der en pause, hvor der
blev serveret kaffe og kage (bagt af Tove, Kirsten og Hanne) samt
afholdt amerikansk lotteri (3 spil a’ 10 flotte præmier). Prisen var pr.
lod 5,- kr., og det lykkedes her at få dem alle solgt.
Sidste halvleg af spillet kunne herefter afvikles, og for 3 rækker i de
sidste 2 spil var der særdeles flotte præmier – et gavekort kr. 400 til
Sporten (og ikke Storken, som en deltager mente at have hørt) og en
meget – meget flot Købmandskurv. til de heldige. Førstnævnte var
skænket af Skov VVS, Tåsinge og sidstnævnte af Søren Schou, Min
Købmand, Gudme.
Ca. kl. 21:30 blev aftenens sidste banko råbt, og HL kunne afslutte
aftenen med en tak til de fremmødte samt et ro-hurra for såvel Svendborg Roklub som Ro-Vennerne. Deltagerne – både de med gevinster
og de med tomme hænder/lommer sivede ret hurtigt ud, og der blev
plads til, at bestyrelsen + hjælpere kunne få inventaret sat på plads.
Roposten nr. 5 2013
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Tak til hjælpere og sponsorer
Ud over KJ og NB så var der en mere – en tidligere kasserer – Anders
G. Johannesen, som ikke deltog i afkrydsning af opråbte numre. AGJ
ville meget hellere tage forklædet på og tage sig af praktiske gøremål i
køkkenet. En stor tak til disse tre, samt øvrige, som gav en hånd med
både før, under og efter aftenen.
I den skrivende stund er kassen endnu ikke opgjort; men bestyrelsen er
sikker på, at resultatet vil blive meget tilfredsstillende.

Ligeledes skal der rettes en stor tak til nedenstående,
som har sponsoreret gevinsterne til 2013’s bankospil:
Navn

Adresse

Postnr.

By

FOMO
Odensevej 8A
5700 Svendborg
Min Købmand
Vestergade 1
5884 Gudme
Søren Schou Sørensen
Skov VVS
Vesterballe 2, Tåsinge
5700 Svendborg
Hybel VVS
Nordre Ringvej 121
5700 Svendborg
Skousen
Vestergade 167 C
5700 Svendborg
Elplus
5700 Svendborg
Ole Rømersvej 59
Svendborg hvidevarer
Punkt 1
Vestergade 167
5700 Svendborg
Nordea Bank
Centrumpladsen 8
5700 Svendborg
Sydbank
Klosterplads 2
5700 Svendborg
Danske Bank
Møllergade 2
5700 Svendborg
Sporten
Centrumpladsen 17
5700 Svendborg
Slagter Engstrøm
Gerritsgade 36
5700 Svendborg
Svendborg Sparekasse
Centrumpladsen 19
5700 Svendborg
ScanOffice
Ole Rømers Vej 61
5700 Svendborg
Richardt’s Kød
Mølmarksvej 100
5700 Svendborg
Fyns Amts Avis
Sct. Nicolai Gade 3
5700 Svendborg
Bakkegaard El
Søndervej 61, Thurø
5700 Svendborg
Spar Nord
Sct. Nicolai Gade 1
5700 Svendborg
De fire Årstider
Kattesundet 3
5700 Svendborg
Medlem af Ro-Vennerne: Ole Rudolph, Ole Hansen, Flemming Hansen,
Kirsten Knudsen, Erik Knudsen og Hanne Svendsen.
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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,-

*) Betalingsdatoer: 1. rate: 1. januar, 2. rate: 1. juli. Nye medlemmer betaler ved
første kontingentopkrævning kr. 780,- (6 mdr.) derefter iflg. ovenstående
betalingsdatoer.
**) 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 der 50,- i rykkergebyr pr. 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 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 Hans Lindhom Jørgensen.
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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

Adresse

Telefon
Mobil
62 25 27 70
22 99 75 17

E-mail

Næstformand:
Jan Rishave

62 21 52 52
28 90 93 14

jan.rishave@gmail.com

Kasserer:
Jon Ousen

Bjørnemosevej
4
5700 Svendborg
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

Materielforvalter:
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
Rovennerne:
Hans
Lindholm Jørgensen
Sponsorudvalg:
Finn Pedersen

Vildrosevej 4
5700 Svendborg

62 20 57 25
61 69 57 25

Stella.aabo@gmail.com

Vesterløkken
11.1
5700 Svendborg
Albechsvej 6, st
5700 Svendborg

41 56 11 91
62 2132 73

Kirsten-hans@get2net.dk

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
26 9726 47

nfp@nielsfog.dk

Roposten:
Gunnar L. Clausen

Nyborgvej 453
5881 Skårup

21 28 27 94

glcmlc@mail.dk

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

Udlejning af
klubhus:
Lise Andresen
Udlejn. af
Skarøhytten
Ninna Larsen
Facebookprofil
Majbritt Kjærulff

Kirsebærvej 26
5700 Svendborg

62 21 92 62

Bladvænget 20
5700 Svendborg

62 21 40 12
40 82 23 72

fysninnalarsen@ sydfynsnet.dk

Skovløkke 28
5700 Svendborg

40 16 52 41

makj@mail.dk
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B

En enestående rosæson går på hæld

ROPOSTEN
SVENDBORG ROKLUB
Østre Havnevej 20
5700 Svendborg
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