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Aktivitetskalender vinter 2015/16 

Dato Kl Aktivitet Ansvarlig 
NOVEMBER    

27/11 18.30 Julefrokost for Sved på panden Knud.maskm.
Hansen 

28/11 18.00 Juleafslutn. MandagsQuinder Helle 
Skovsgaard 

30/11 12.30 Formiddagsroernes Julefrokost 
for alle i SR   

Sstella Aabo 
Fog-Petersen 

DECEMBER    

5/12 18.00 Julefrokost for alle. Kr 150, - Willy Lund 

15/12 21.00 Æbleskiver i SR efter svømning Willy Lund 

JANUAR 
2016 

   

7/1-2016 18.30 Nytårskur Marianne 
Heide 

15/1-2016 18.30 Spisning samt foredrag v. Edo RoVennerne 

FEBRUAR    

3/2  19.00 Generalforsamling Christen   
Stampe 

26/2  Rovennernes 
generalforsamling 

Erhard 
Rasmussen 
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Ugeskema 
FASTE AKTIVITETER         

Af hensyn til planlægning bringes udendørsaktivitets 

skemaet også nu.  

Rodage i udendørssæsonen: 

DAG KL. AKTIVITET Kontakt 
Mandag     

 8.00 Kaffebord/formiddagsroning  Christen 

 16.15 Quinderoning Helle Skovsgaard 

    

Tirsdag 20.00 Svømning  

 10.00 Tirsdagspigerne Elsbeth 

 16.30 Sved på panden (herrer) Knud Hansen 

    

Onsdag    

 8.00 Formiddagsroning Christen 

 16.30 Outriggerroning Se rokort.dk 

    

Torsdag    

 16.30 Outriggerroning Se rokort.dk 

 16.30 Klubaften* Se rokort.dk 

Fredag    

 8.00 Formiddagsroning Christen 

    

Søndag 10.00 Klubroning kort/lang tur Se rokort.dk 

 

*) 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. Udendørssæsonen starter ultimo marts.  
 
Eventuelle meddelelser fx fra bestyrelsen vil blive bragt på rokort.dk 
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Indkaldelse til ordinær                     

Generalforsamling  

i Svendborg Roklub  

onsdag den 3. februar 2016 kl. 19.00. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

4. Uddeling af påskønnelser, flidspræmier og lignende 

5. 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. Materielforvalter 

c. Rochef (Willy Lund træder tilbage)  

10. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

11. Valg af udvalgsformænd 

12. Evt. 

                                                     Bestyrelsen 
 

Roposten ønsker 

Glædelig jul og godt nytår                   

GC 
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Efter to et halvt år på posten har jeg nu aftjent min ”værnepligt” som roleder. 

I tiden frem til generalforsamlingen den 3. februar håber bestyrelsen, der er 

fundet en afløser. 

Ansvarsområdet kan eventuelt deles ud på flere skuldre, så opgaven bliver 

mere overkommelig. Mulige kandidater er velkommen til at tage en 

uforpligtende snak med mig. Jeg kan støtte og vejlede, så opstarten bliver 

lettere. 

Jobbet som instruktionskoordinator bør gå på skift blandt de aktive 

instruktører. Hvem vil gerne ringes op / modtage mail fra nye interesserede 

roere? 

Efter en passende orientering om gensidige forventninger, uddelegeres 

instruktionen via Rokort.dk eller personlig kontakt til en instruktør. Først 3 

prøveture, så indmeldelse med svømmebevis. Kontingent betales frem til 

halvårstermin.  

Jeg sørger fortsat for indkøb af drikkevarer til SR på tilbud. Endvidere vil jeg 

fortsat sidde i bestyrelsen for RoVennerne.  

     

 Willy Lund 
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Medlemsmøde 6/10 – 2015 

Christen bød velkommen og glædede sig over en god klub samt mange, der 

udførte frivilligt arbejde.  

Willy gennemgik rosæsonen (se roposten). Han udtrykte dog også, at 

”kontingentet alene ikke var nok”.  

Skarø. Der har været arbejdsdag på Skarø. 10 medlemmer havde en god dag 

med at rengøre, slå græs og arbejde med forbedringer af Skarøhytten. Der 

blev opfordret til at man slog græsset, når man alligevel var på Skarø.  

Else Bülow afløser Ninna ved udlejning af Skarøhytten. 

Margit Hvergel står for udlejning af klubhus. Der kommer nye og mere klare 

regler vedr. udlejning af klubhus, skarøhytten samt SR`s både. 

Materielforvalteren opfordrer til, at mange frivillige i vintersæsonen vil 

hjælpe med reparation på klubhuset, hvor der trænger til maling og mindre 

håndværksarbejder samt oprydning – Susanne tilbyder lån af trailer til at køre 

affald væk. 

Bådforvalteren vil lave en plan, så alle bådene kan blive gennemgået i løbet 

af vinteren. Det er vigtigt at få planen på plads tidlig. Tirsdagspigerne vil 

ordne Thurø. 

Kasper vil stå for ergometerroning – der kommer nærmere besked. 

Rokort.dk er blevet en succes. Opfordring til, at de sidste medlemmer 

kommer med. 

Der opfordres til at costalbådene bliver døbt. Forslag Tåsinge og Gudinden. 
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Willy. Den 24/11 er der kursus i ”sikkerhed og træningsprogrammer”. 

Anbefaler en ny redningsvest med ”kortere liv”. Ønsker flere tilmeldinger til 

styrmands- og instruktørkurser. Vinterroning skal godkendes. 

 

 

Der er ønsker om flere 1- dagsture samt et udvidet netværkssamarbejde på 

Fyn.                      

Svømning hver tirsdag kl. 20 – 21. Rasmus tovholder. 

Rovennerne. Ny bestyrelse med nye aktiviteter. Bl.a. foredrag, udflugter, 

ølsmagning og fester. Høstfesten var hyggelig og gav overskud. 

Slæbested og flydebro.  Der opfordres til at feje og skylle tang, måge- og 

andelorte, når man alligevel tager på vandet.   

36 medlemmer deltog i det gode medlemsmøde. 
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R 
 

9  

 

Roposten nr. 5 2015 

 

Standerstrygning 2015 

Søndag den 1. november bød Christen Stampe velkommen til 

standerstrygning og begrundede, at Marianne Heide og Susanne 

Rasmussen dette år 

var blevet bedt om at 

stryge standeren:                                                                               

"De to gæve piger 

bidrager – som 

heldigvis mange andre 

– gerne og flittigt med 

deres humør og 

praktiske indsats til at 

gøre SR til en klub, vi 

medlemmer gerne 

kommer i."   
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Ved kaffebordet skyndte 

formanden sig at holde sin 

store tale, før medlemmerne 

kastede sig over det bugnende 

udbud af boller og lagkager:  

Kære medlemmer           

Søndag d. 22. marts var der 

standerhejsning i vores roklub. 

Da holdt Jan – skal hilse – det 

som i Roposten fik overskriften ”Jans poetiske tale”. 

Jeg havde ikke selv lejlighed til at høre den live, men læste den siden 

med fornøjelse 

Og kom så til at tænke på Dirch Passer berømte vise, hvor det blandt 

andet lyder: 

Spurvefløjt i birken, spæde føl på marken, spætternes pirk i barken, 

finken der bor i busk og i have – og oven over alting stråler moder sol. 

Og så videre. Ren poesi. 

Jans tale var bygget over læsten: ”det er forår” for hvert afsnit der så 

indledes med ”vi glæder os i denne tid”. 

Det kan jeg så bruge som inspiration og sige: ”det er efterår”. 

Kan jeg så fortsætte: ”vi glæder os i denne tid”? 

Nogle vil måske tøve og tænke på mørke, kulde, rusk, regn, sne og 

sjap. For nogle måske negativt ladede ting. 

Der er selvfølgelig julen. For nogle en stor glæde, for andre ikke. 
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Men hvorfor egentlig ikke glæde sig til efterår og vinter. Jeg tænker på hvor 

heldige vi er i Danmark, hvor årstidernes skiften netop fremmer vores 

oplevelse af, at der er noget at se frem til og glæde sig over. 

Lige nu kan vi glæde os over de smukke høstfarver, fugletræk den modsatte 

vej, sidste græsslåning, høst af nødder og svampe, efterårsvejr med høj 

himmel, og tilsvarende vinterdage med klingende frost og sne der knirker 

under støvlen. 

Her i SR kan vi glæde os over at se tilbage på en veloverstået rosæson, hvor 

vores flittige roere har taget det sure vejr med det søde, og tilbagelagt ikke 

mindre en ca. 71000 km. Jeg er ikke så meget kilometerroer, men kan godt 

imponeres. 

Og som Jan forudsagde hilste vi på roturene på sæler, marsvin, hejrer, rådyr, 

gæs og svaner. Og havde alle de gode samtaler, smådrillerierne, kaffen og 

madpakken, solen, blæsten og skyerne oven i købet. 

Og så kan vi glæde os til strabadserne i motionsrum og svømmehal, og ikke 

mindst det hyggelige samvær omkring omgangen med sandpapir, lak og 

andre ting, der har med vedligehold af vores materiel at gøre. 

Det starter i morgen med Store Vaskedag. En af de dage i SR jeg hvert år 

glæder mig til som symbol på, at i fællesskab når vi langt. Altså klubliv når det 

er bedst. Og inden vi får set os om, er ringen sluttet. Og oven over alting 

stråler moder sol. Og vi stævner ud på ny. 

SR har brug for nyt blod. Heldigvis har vi fået ca. 25 nye roere, så vi fortsat er 

150 – 160 medlemmer. 

Jeg glæder mig i denne tid. For de nye giver udtryk for, at de trives her, og at 

de på forskellig vis ønsker at bidrage til fællesskabet og det gode klubliv. Det 

gør mig rigtig glad, fordi det tyder på, at vi gør noget rigtigt. At det er umagen 

værd.  
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Men desværre har vi også mistet et par markante roere. Jeg tænker på 

Dagny og vores tidligere rochef Preben. Lad os mindes dem et øjeblik. 

Tak – Og tak for ordet. Man ved jo aldrig, om der bliver en næste gang. 

 

 

Og så var det rochef  Willys tur. Han kunne berette om en 

bemærkelsesværdig rosæson med et sveddryppende antal roede 

kilometer i det hele taget, men i særdeleshed en enkelt  roers helt 

grænseoverskridende præstation. Niels Gammeltoft-Hansen havde 

trukket et spor på 5502 km. 

Men mange andre havde været yderst flittige ved årerne og fik tildelt 

guld- og sølvårer. (Se næste side) 

Endelig var vi nok en flok, som i vort stille sind  sad og glædede os over 

at have roet adskillige meter længere, end vi plejer og dermed haft 

ekstra mange timer i frisk luft og skøn natur.  
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Guldåre for min. 1.500 km: Sølvåre for min. 1.000:  

Niels Gammeltoft-Hansen 5.502 Flemming Hansen           1.393 

Michel Friis  3.376 Maria Black                  1.177 

Casper Ørtoft  2.826 Lina Birgitte Johansen    1.145 

Ninna Larsen  2.323 Knud Maskinm. Hansen 1.053 

Peter Klug-Andersen 2.255 Anette Bruun                   1.050 

Inge Nytofte Jørgensen 1.837 Erhard Juul Rasmussen   1.035 

Bodil Aagaard  1.661 Lise Andresen                   1.030 

Preben Østergaard 1.506 Ole Hansen                   1.020 

137 Svendborgroere præsterede i alt  63.165 km - og det 

rakte til en 5. plads på landsplan.   

Endelig kunne vi kaste os over bollerne og et bugnende bordfuld af 

kunstfærdigt udførte lagkager. Smukke var de, men sunde??  
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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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”STORE MALEDAG”  PÅ SKARØHYTTEN 

Som medlem af en roklub er der en del praktiske opgaver, som skal løses. Tirsdag den 

1. september skulle Skarøhytten males udvendigt. Lige til det sidste var vi dog i tvivl 

om, at projektet kunne gennemføres. Det havde regnet dagen før og natten forinden. 

Vi trodsede dog vejrguderne og med optimismen i behold mødte vi 10 mand op kl.7 

ved Skarø/Drejøfærgen. Vejret holdt, og kl. 7.40 sejlede vi fra Svendborg. Der blev 

serveret formiddagskaffe med brød ombord på Højestene. Det var ikk`så ringe 

endda. 

Jeg er nyt 

medlem af 

roklubben og 

som nyt 

medlem, så jeg 

det som en 

mulighed for at 

lære andre 

medlemmer lidt 

bedre at kende 

og samtidig yde 

et praktisk 

stykke arbejde. Jeg havde tidligere på en privat tur set Skarøhytten, og var blevet 

meget fascineret af dens beliggenhed midt i et fugleområde, som er unikt. Min mand 

Arne og jeg har tidligere studeret fuglelivet der og er gået en tur ud på tangen. 

Indsøerne og engen danner rammen om et spændende fugleliv. Jeg synes, det er 

dejligt, at Svendborg Roklub ejer sådan en hytte til glæde for roere fra Svendborg og 

hele Danmark. Måske jeg selv senere bliver i stand til at ro dertil med et par erfarne 

roere…. 

Vi havde medbragt malergrej i en bil, og Nils stod for alt det praktiske med maling, 

pensler, klude m.m. Hytten blev malet i samme brune farve. Så var man også fri for 

diskussionen om, hvorvidt den skulle males i en ny farve. Dog fik de hvide 

vinduesrammer også en gang brun maling, idet der ingen hvid maling var. Men 

vinduerne kan jo altid males hvide igen til næste år… 
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Det viste sig, at det var en effektiv gruppe. Arbejdet skred godt frem ved 

fælles hjælp. Der blev hyggesnakket og udvekslet gode råd. Christen gav 

udtryk for, at det var en fornøjelse at opleve den entusiasme og iver, 

hvormed der blev taget fat. ”Der er slet ingen, der brokker sig! ” 

konkluderede Christen.                                                                                                

Vi blev færdige inden middag. Forude ventede den fælles frokost. Frokosten 

blev tilberedt under kyndig vejledning af Marianne. Christen viste sig at have 

evner for det kulinariske. En ganske almindelig dåse tun blev peppet op med 

egne fremavlede tomater og løg. ”Livet er for kort til dårlig mad” (citat af 

Christen). Der var doneret snaps, og snart blev snakken mere løssluppen, og 

en enkelt sang blev det også til. 

Det blev en rigtig god dag, og Skarøhytten blev malet. Da vi drog hjemad, 

begyndte det at regne, så vi havde været heldige. 

 En sådan tur vidner om fællesskab, samarbejde, et praktisk stykke arbejde, 

som skal gøres og så det sociale, som også medlemskab af en roklub kan byde 

på. Dog er det vigtigt, at vi husker på, at det er en roklub, som er baseret på 

frivillighed. 

En masse 

mennesker 

gør en 

masse 

frivilligt for 

roklubben.  

Vi kan hver 

især bidrage 

alt efter 

formåen på 

hver vores niveau. 

 

 Tak for en god dag på Skarø ! 

Lene Huus Garbøl. Medlem nr. 1501.                                         Foto: Niels Fog                                     
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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. 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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Nekrolog 

Preben Lundsteen døde 28. oktober 2015, 55 år. Det sidste halve år 

levede han med et nyt hjerte. 

Birgitte og Preben kom 

til Svendborg Roklub i 

2003 efter mange års 

roning i Kvik. Preben var 

export- salgschef for 

Faber i Ryslinge, og med 

base i Præstemosen 

havde de sammen med 

Silje 10 skønne år i 

Svendborg. Motion og 

socialt samvær var fundamentet i kærnefamilien. 

Vi husker Preben som en rigtig engageret rochef. Han indførte Ro & 

Grill m/salatbar, som gennem vinteren blev til månedlige 

fællesspisninger. Preben var til fest og farver, som vi bl.a. oplevede det 

til Superlørdag med klubkaproning, både- og kanindåb samt selvlavet 3 

retters kanintaffel, dans og kulørte drinks ad libitum. 

Preben kunne lide at ro stærkt, og opfordrede mange gange til ”10 

stærke”. En tur i Syvstjernen med familien, var vist den bedste 

oplevelse for Preben. 

Vi ser tilbage på mange gode oplevelser i Prebens selskab.  

Æret være hans minde.    

   Helle og Willy 
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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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MARIANNE HEIDE EFTERLYSER GÆSTEKOKKE 

TIL FÆLLESSPISNINGERNE I FEBRUAR OG 

MARTS. 

Giv Marianne et vink, hvis du er interesseret i 

at kaste dig ud i denne udfordrende opgave.   
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 Til lykke til Bent Haar, 

 som  fornylig fyldte 80 

år og stadig er aktiv .i 

klubben.. 

Han startede i Svendborg 

Roklub i 1952, men flyt-

tede efter nogle få år. 

Senere vendte han tilbage og blev et 

trofast medlem, som bl.a. har instrueret 

mange nye roere.  

Den dag, vi har standerstrygning, kan ofte være våd og blæsende. I år 

var det en ganske fredelig dag, hvor vi kunne glæde os over et næsten 

blankt sund.   
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En påmindelse:

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.  
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Nyt fra RoVennerne. 

Den 30. oktober var der arrangeret ølsmagning på Thurø Bryghus. 

Brygmester Erik Nielsen fortalte om sit bryggeri, mens vi tog for 

os af smørrebrød. Vi smagte på 4 forskellige øl, og der var rigeligt 

med smagsprøver. Det var en god aften.  

Som start på det nye år er vi på banen fredag d. 15 januar kl. 18.30 

2016 med et foredrag af Edo Hasanbegovic. Købmanden fra REMA 

1000 i Svendborg. Edo Hasanbegovic kom som barn til Danmark fra 

et krigs- hærget 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 denne aften. Alle er velkomne. Der vil 

selvfølgelig komme mere information ang. Pris og tilmelding.  

 

Generalforsamling for RoVennerne afholdes fredag 

d. 26/2 – 2016.   

Med venlig hilsen fra RoVennernes bestyrelse.      

Har du lyst til at støtte RoVennerne, kan du melde dig ind ved at indbetale.Kr.85 for 

singler / Kr.150. for par på Reg.nr.: 2680 Konto nr.: 6272 958 244 Med oplysning om 

navn, adresse mobil nr. og mailadresse. 
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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 ***) 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. 
 
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  - Se side 24  
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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 Svb. 

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 

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 

Vildrosevej 4 

5700 

Svendborg 

62 20 57 25 

61 69 57 25 

Stella.aabo@gmail.com 

Rovennerne:  

Erhard 

Rasmussen 

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 

 

mailto:bsogcs@hesselagermail.dk
mailto:jan.rishave@
mailto:kasserer@svendborgroklub.dk
mailto:hofinn@gmail.com
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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 

 

Udlejn. egne 

både:  

  

   

Udlejn. af 

klubhus: 

Margit Hvergel 

Flagspættevej 4 

5700 Svendborg 

62 20 

57 61 

22 91 

40 88 

hvergel 4@hotmail.com 

Udlejn.  af 

Skarøhytten  

 

   

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@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:glcmlc@mail.dk
mailto:dille@privat.dk
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B 
 

 

 

 

Tidligt en fredag morgen 

 

 
  ROPOSTEN 

SVENDBORG ROKLUB 
Østre Havnevej 20 
5700 Svendborg  

 

 

 


