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  Aktivitetskalender  

Dato Kl Aktivitet Ansvar 

13/12 9.00 Bestyrelsesmøde Christen 

  GODT NYTÅR 2017  

5/1-17   Fællesspisning M og L 

10/1 9.00 Bestyrelsesmøde Christen 

12/1 19.00 RoVennerne:                           
Foredrag om Øhavsfærgerne  

Erhard 

2/2  Fællesspisning M og L 

8/2 19.00 SR Generalforsamling Christen 

24/2  RoVennerne: Generalforsaml. Erhard 

2/3  Fællesspisning M og L 

15/3 9.00 Bestyrelsesmøde Christen 

2/4 11.00 Standerhejsning   -  brunch Chr/Else 

6/4  Fællesspisning  

    

 

 

I indendørssæsonen er der svømning hver tirsdag kl. 20 - 21 i 
svømmehallen på Centrumpladsen. 
 
Ud over den gode motion kan man aflægge svømme- og vesteprøve 
her. I forbindelse hermed tilbyder Marianne svømmeinstruktion. 
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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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Generalforsamling  
 
 

Onsdag den 8. februar 2017  
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 (idet Christen stopper) 

b. Næstformand 

c. Kasserer 

d. Rochef  

10.  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

11.  Valg af udvalgsformænd 

12.  Eventuelt                             Bestyrelsen 
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Kære medlemmer. 
 
På medlemsmødet d. 23. november 2016 sluttede jeg af med at 
meddele, at I på generalforsamlingen d. 08.02.2017 skal vælge ny 
formand.  
 
Jeg sagde på seneste generalforsamling ja til at fortsætte som 
formand, selv om jeg havde bebudet at stoppe. Det var ud fra 
betragtningen, at det var uheldigt, at hele bestyrelsen trådte tilbage på 
samme tid. 
Men jeg kan mærke på mig selv, at energien og entusiasmen og ”mit 
indre univers” signalerer, at jeg finder noget andet at bruge kræfterne 
på. Måske bare tage den med ro og læne mig lidt tilbage. 
Jeg håber, at jeg har været med til at gøre Svendborg Roklub 
velfungerende på de præmisser, der har været til stede og forestiller 
mig, at jeg på en eller anden måde stadig kan give en hånd med.  
Dog ikke i bestyrelsen. 
 
Jeg håber meget, at der på kommende generalforsamling kan vælges 
en formand, der vil møde den brede opbakning, som jeg og 
bestyrelsen føler, at vi har fået. 
Bestyrelsen vil forud for generalforsamlingen prøve på at finde 
personer blandt medlemmerne, som den kan foreslå som 
formandsemne. 
                                                  
Med venlig hilsen 
Christen  
Formand  
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Der er lidt vemodigt ved det, når en rosæson bliver til et minde. Vi står 
på balkonen og skutter os i overtøjet. Vi sludrer lidt og kaster lange 
blikke ud over sundet. Men et par hyggelige timer venter.  
 
Som om køkkenfolkene Else og 
Birthe ikke havde nok at lave i 
forvejen med efterfølgende 
kaffebord her på dagen og frokost-
bord næste dag, var de minsandten 
også udpeget til at stryge stan-
deren. - Men er jo naturlig vis en 
stor ære.  
 
Med standeren vel nede og et    
rungende rohurra skyndte vi os ind 
til kaffebord og lagkager. 
Men først havde formanden et par 
ord tilovers for rosæson 2016 (se 
side 14 - 15). 
                                                       

 
Rochef Knud Reimers kom 
blandt andet formanende ind 
på de forholdsregler, der 
gælder for vinterroning. Han 
kunne uddele 
æresbevisninger til syv, der 
havde roet over 1500 km  
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andre 11 havde præsteret over 1000 km. De første modtog en guldåre 
og de andre en sølvåre (eller efter eget valg en bluse). Hep, hurra. 

 
Materielchefen fortalte om planen for det forestående vedlige-
holdelsesarbejde af bådene og anmodede om, at alle gav et nap med  
ved dette helt afgørende nødvendige stykke arbejde. 
 
Igen  i år udviste lagkagebagerne en formidabel fantasi, når de spillede 
på vores smagsløgs allerinderligste følelser og ganske overvandt den 
dårlige samvittigheds hvisken om fedt og sukker.                  GC 
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Det er herligt, at så mange nye og halvnye medlemmer dukker op 
sammen med den gamle garde til denne arbejdsdag, som ofte har 
været en våd, klam og hundekold affære.  
Med en temperatur på et par grader gik de fleste nok rundt med kolde 
tæer, men ellers var forholdene fine i år - meget af tiden skinnede 
solen.   
Dagen begyndte med kaffe, rundstykker og en lille en.   
Rengøringen af bådene forløb støt og roligt under Niels Fogs venlige 
ledelse. Den ene skinnende rene båd efter den anden blev rullet i 
vinterhi i bådehallen, og kl. ca. halv tolv blev portene smækket i efter 
den sidste båd. 
Mens der blev arbejdet på slæbestedet, var der også gang i den i 
køkkenet, således at de trætte vaskehold kunne sætte sig til et herligt 
frokostbord. Det er virkelig en udfordring, køkkenet stilles overfor, når 
der er standerstrygningskaffebord den ene dag og StoreVaskedags-
Morgenkaffe og -Frokost den næste.  
Men igen, igen præsterede køkkenfolkene til topkarakter.     
 

Og for ikke at 
glemme det store 
perspektiv: Hvad 
mon der blev 
snakket om ved 
frokosten?  
Om præsident-
valget i USA den 
efterfølgende 
dag!      
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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 

 

 

 
 

 

 

 

 

         

  



Roposten nr. 5 2016 
 

  Side 
11 

 
  

Roposten nr. 5 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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Duc d'Alben 
 
På en af de sidste roture kom vi til at tale om duc d'alben, som er den 
cementblok, der er placeret nogle få åretag ude i sundet lidt til 

styrbord for flydebroen. Altid skal man tage stilling 
til hvilken vej, man nu skal komme rundt om den. I 
hvert fald ikke for tæt på, for så kan den stærke 
strøm omkring den trække båden ind i mod den.    
 

 

 
 

 

 
 
Altid er duc d'alpen med i billedet. Her ved en kæntringsøvelse og en 
kaproning. 
Nu om dage gør den ingen nytte, siges der. 
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Men se nu på disse billeder!  
Ikke én, men to duc d'alper. 
 
Forklaringen kan læses i et nummer af Roposten fra 2010: 
 

Duc d'alpen  
- der blev væk 

 
En dag i begyndelsen af 

februar var der nogle, der 
syntes, at der manglede 

noget. 
Duc d’alben var væk! Og da vi 

vel kan gå ud fra, at den ikke 
er stjålet, må det være isen, 

der har fældet den.  

Betonklodsen på billedet til 
højre har derimod klaret 

drivisen – den skal der 
tilsyneladende mere end lidt 

drivis til at nedlægge. 

En duc d’albe er en 
fortøjnings-, forhalings- eller 

strømpæl. Den består af 
kraftige nedrammede pæle: 

En lodretstående pæl i midten 
omgivet af skråtstillede pæle, 

der er sammenholdt foroven. 

Duc d’albe udtales dyk dalb, 
idet det er fransk og i øvrigt 

hentyder til hertugen af Alba.                                           

 

”Vores” duc d’albe har ikke i mange år været anvendt som fortøjningspæl, 

derimod har den blandt ikke for øvede roere været en evig trussel. Hvis man 
kommer for nær, vil strømmen omkring den suge båden ind mod plankerne 

med frygteligt forlis til følge!"     – hedder det.                                                                                                              

                                                                                                               GC  
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STANDERSTRYGNING 2016 

Så lakker det mod 2017, og vi kan se rosæson 2016 i bakspejlet. Og stille 
spørgsmålet: Og så slutter jeg med den glædelige nyhed: APMøllerfonden har 
doneret kr. 60 000 til bådehejs.  
Var det så en god rosæson? Hvad husker du og hvorfor? 
Jeg tror, at der vil være mange forskellige svar, afhængigt af hvem der bliver 
spurgt. 
For nogle er vejret en vigtig del af deres opfattelse af sæsonen. 
Øv! Vejret har drillet i år. Juli måned var bare blæst og regn. Jamen august og 
september var det da super vejr til roning. 
For andre betyder det mindre. De stævner ud næsten uanset vejrliget. 
Det kan også være hvad naturen byder på af gratis oplevelser. Hvor blev 
sælerne af i år. Og vi har ikke set så mange hejrer, som vi plejer. Og svanerne 
på tangen ved Pengetræet fik vist aldrig unger (svællinger). Nu er der marsvin 
igen. 
Det kan også være minderne om fantastiske langture. Den første tur til Skarø 
for den uerfarne roer, eller turen til Norge med den storslåede natur eller 
turen til sølandet i det tidligere DDR. Skanderborgsøerne var heller ikke til at 
kimse ad. 
Og ikke mindst samværet og det gode kammeratskab – også kaldet ”det 
sociale” er måske det man husker allerbedst. Ikke kun på langture, men også 
på vores ture i dagligt rofarvand, ved grillen på terrassen eller med kaffen i 
Missisippideltaet. 
Nogle synes måske at sæsonen har været super fordi Rudkøbing fik bank i 
"Den evige Jøde”, oven i købet af både vores raske ”piger og drenge”, eller 
glade fordi de har slået deres egen km-rekord. Rokort.dk er super til at holde 
sig orienteret. Fx. er der i alt roet ca. 68 000 km, gæsterne har roet små 6000.   
Og sådan er det jo. Vi må tage det sure med det søde, og glæde os over 
rolivets forskellighed. 
Og hvad angår alt det klubliv, der ikke foregår på vandet, men som skal til, for 
at det hele går op i en højere enhed så tingene fungerer. Altså det praktiske. 
Hvordan har det fungeret i sæson 2016? Det kan vi evaluere på medlems-
mødet onsdag d. 23. november. Jeg håber på godt fremmøde.   
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Hvis man læser bestyrelsens referater og Roposten, vil man være ganske godt 
orienteret, om hvad der arbejdes på for tiden. Der er bestilt 2 toere + som de 
udstationerede, der søges fonde til hejseværk til både, til ny sliske og til 
udvendig beklædning af Skarøhytten for at undgå videre råd.  
Og så slutter jeg med den glædelige nyhed: A.P.Møllerfonden har doneret 
kr. 60 000 til bådehejs.  
 

Og der er stadigvæk håb om flere donationer. 
 
Med håbet om en god vintersæson med masser af motion i ergometre og 
svømmehal og heftig aktivitet på værkstedet med klargøring af vores 
materiel , synes jeg, vi skal udbringe et leve for vor  gamle, men stadigt 
livskraftige SR.  
                                                                                      Christen Stampe   
                  formand  
 

 
 

De venter på kaffebord og lagkage 
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Facebook er skyld i meget… 
Havde jeg ikke været på Facebook – på siden ”Roning Historiske 
Billeder”, havde jeg ikke lært en flok herlige fynske roere fra bl.a. 
Svendborg at kende… 
Efter at have roet et par gode weekendture sammen på fx Gudenåen 
de sidste 2 sæsoner, fik jeg tilbudt at komme med til Berlin og ro i uge 
30. Det er 24 år siden jeg har roet der sidst, så jeg sagde ”Ja tak” og 
kørte derned sammen med Casper og Niels (fra Faaborg). 
R/S Skarø skulle først hentes i Klein Köris, hvor 2 hold fra 
Svendborg/Odense i de 2 uger forinden havde roet Spreewald rundt. Vi 
andre startede i Tegel, roede til Treptow, Rüdersdorff, Treptow, 
Potsdam og retur til Tegel – i alt 314 km på 6 ½ dag. Der er ca. 50 

roklubber i selve Berlin – store 
som små.  
Der var 25-30 grader hver dag, 
så enhver lille vindpust; ja selv 
modvind var velkommen. Vind 
var der ikke noget af men 
onsdag trak det op til 
tordenvejr mens vi sad i en  
sluse i centrum af Berlin. 
Ud af slusen og så sad vi ¾  
time i ly under en bro før 

Casper og Niels ved "Den røde bro"  

vi kunne ro videre. Regnen var så kraftig, at kloarkene løb over – og ud 
i kanalerne hvor vi roede. Sikke en suppe at ro i – yrk! 
Især roklubben Wiking i Treptow var en spændende roklub. 
Opholdsrummet på 1. sal er så stort, at en 8-åres outrigger kan hænge 
under loftet. Den deltog i OL Berlin 1936 og fik bronze. De har 2 
gæsterum med 25-30 køjesenge. Morgenbuffeten var super god – og 
den flotte bar var også et besøg værd.   
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Vi tog lige en 2000 meter på bane 1 ved OL-rostadion i Grünau. I fuld 
lastet 2-åres inrigger, kadance 18 og forkert retning…. Pludseligt blev vi 
anråbt fra land!  
Mange tror ikke at man kan ro i Berlin. At det er kedeligt og man ikke 
kan ro langt. Men det er som at ro på Gudenåen – bare størrelse XXL. 
Flot natur, godt og ret afvekslende farvand – lige fra kanaler, søer og 
smalle åer. Fx ”Det Grønne Venedig” var speciel. Mange små og 
snoede kanaler, hvor flotte huse og haver ligger side om side.    
Trods 2 x GPS’er, søkort og 2 garvede og Berlin-kendte roere, endte vi 
1 gang eller 2 på det ”falske sted”. 1 dag var vi sågar i den ”falske 
sluse”! Turlederen (og der nævnes ingen navne, men han er fra 
Svendborg) proklamerede, at i dag var en sluse-fri dag! Ups – det var så 
dagen med turens største sluse vi kom igennem! 
Sidste dag opdagede vi så at vi havde den ”falske nøgle” til roklubben i 
Tegel. Så da vi skulle have båd og trailer ud for at køre hjem, kunne vi 

ikke låse gitterporten op. Efter mange 
bryderier lykkedes det os dog at få fat 
i den rigtige nøgle - og så ellers hjem 
til Danmark.  
 
Tak for en super rotur på kryds og 
tværs af Berlin, de herrer! Hvor er det 
super at have et netværk på tværs af 
landsdelen, så vi der kommer fra 
mindre roklubber også kan komme ud 
ro uden for dagligt rofarvand.  
 
Vel roet / Mona Larsen – Graasten 
Roklub  

 



Roposten nr. 5 2016 
 

  Side 
20 

 
  

Roposten nr. 5 2016 

 

 
 
Vi kender alle glæderne ved en tur på sundet : blodet der ruller raskere 
i årerne, samværet med de andre i båden, udsigten i det smukke 
landskab, bølgernes vuggen af båden, den friske vind i håret, men også 
dyrelivet omkring os. Med lidt held spotter vi et marsvin eller en sæl, 
men ellers er det fuglene, som vi er sikre på at se på alle ture. Bliver 
man bedre til at kende de forskellige arter er fornøjelsen endnu større. 
Fugle som skarv, fiskehejre og blishøne behøver vist ikke nærmere 
præsentation. Derimod er det straks vanskeligere med de forskellige 
mågearter, andefugle og vadefugle.  
 
De to største måger er sølv-
mågen og svartbagen, som 
optræder hyppigt i vort far-
vand. De kendes fra de an-
dre måger på størrelsen, ja 
svartbagen er faktisk ver-
dens største mågeart. De er 
lette at kende fra hinan-den, 
da svartbagen, som navnet           Svartbag (foto Erhardt Ecklon)                        

siger, er sort på ryggen, hvor sølvmågen er lys grå. Svartbagen kan 
være en brutal herre. Den tager gerne fugleunger, æg og svækkede 
fugle, men er i øvrigt næsten altædende.  
På en  af mine ture så jeg en toppet skallesluger komme svømmende 
med sine 5 ællinger efter sig. Svartbagen dykkede ned, skalleslugeren 
nappede efter den, men mågen fik fat i en af ællingerne og lettede 
med den, men tabte den igen. Ællingen søgte ly ved sin mor og fik sig 
reddet. Sølvmågen kan også finde på sådanne numre. Stormmågen og 
Hættemågen har lys grå ryg lige som sølvmågen, men er betydelig Min-
dre.  
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Når vi om foråret og forsommeren ror op langs Tåsingekysten, er det 
næsten umuligt ikke at få øje på den toppede skallesluger, der yngler 
op langs hele kysten. Både hunnen og hannen kendes på de strittende 
nakkefjer og lyse krop. Hannen har flot grønt hoved og rødt næb og hunnen 
brunt hoved. 
 
Strandskaden med dens 
kraftige bli-bli-bli og kybik 
kybik lyde  hører vi ofte, 
før vi ser den. Når vi så får 
øje på den, er den let at 
kende med sin sort-hvide 
fjerdragt og det røde næb.  
Her i vinterhalvåret kan vi 
ofte se Lille Lappedykker 
neden for klubhuset.                Toppet Skallesluger (foto Bent staugaard)          

 Den ligner nærmest en halvstor ælling. Den dykker hele tiden og er 
under vandet i ca. 20 sek.  
                                          Tekst: Arne Garbøl    
 
 

 
Den forgangne sæson 
 
"Der var et marsvin", lyder det ikke så sjældent, når vi er på sundet. Og de 
næste minutter er alle optaget af at observere, om den livlige fætter igen 
dukker op og fremviser sin flotte rygfinne. Midt i november kunne  en hel flok 
observeres ud for roklubben. Derimod har sælerne i det store og hele holdt 
sig væk i år. Om de er fornærmede, eller hvad der ellers er i vejen, vides ikke. 
Isfuglene viste sig igen ved "Mississippi" i efteråret, og fiskehejrer var der da, 
men i begrænset antal. Og fortidens udskejelser, hvor hejrerne 
tilsyneladende ganske velberegnende tabte en ordentlig klat lige ned i 
bådene, hører vi ikke om længere. 
                                                                                                                    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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Onsdag den 23. november stævnede 35 medlemmer til 
medlemsmøde.  
Formanden bød velkommen og håbede på et konstruktivt  
møde, hvor medlemmerne kunne fremkomme med ønsker, 
tanker og forslag, som lå dem på sinde. Så kunne bestyrelsen 
tage det hele med hjem og lade sig inspirere til at sætte nye 
tiltag i søen. 
Mødet var også en lejlighed for bestyrelsen til at fortælle, 
hvad der på kortere og længere sigt allerede var i støbe-
skeen.  
Og det blev et godt møde. Mange havde ordet, og mange 
emner fik en god diskussion med på vejen. 
Det kunne dreje sig om belysning på slæbestedet og tilbud 
om svømmeinstruktion. Og om ansøgning om ny rampe ved 
slæbestedet og indkøb af nye både. 
Der var desværre konstateret svind i køkkenvekslekassen. 
Det blev diskuteret, hvad der kunne der gøres for at undgå 
det. 
Jubilæet i 2019 kommer til at fylde meget det næste par år. 
 

Et mere omfattende referat opsættes på 
opslagstavlen på gangen i klubhuset.      
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Nyt fra RoVennerne:       

 

Torsdag d. 17/11 holdt Poul Weber foredrag om Grønland. Han 

startede med det historiske for-løb. Og efter en pause 

kaffe/te og pålægsmadder, fulgte anden del, som  handlede om 

hans rejse derop, hvor han kom ind på situationen deroppe i 

vore dage.                 Han viste fantastiske billeder af den 

flotte natur. Helt igennem et interessant foredrag som 40 

rovenner deltog i. Stor tak til Poul Weber. 

Næste arrangement torsdag d. 12/1 – 2017 kl. 19. bliver et 

foredrag med journalist Søren Stidsholt fra fynske medier om 

øhavsfærgerne gennem tiden. I hører nærmere.  

RoVennernes generalforsamling d. 24/2 – 2017 vil der blive 

indkaldt til, og I vil selvfølgelig høre nærmere. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle de roerer og rovenner der 

har deltaget i vores arrangementer, og på den måde støttet 

SR. 

På rovennernes bestyrelses vegne ønsker jeg alle en god jul og 

et godt nytår. 

Mvh. Erhard Rasmussen 

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

for par. Det kan du indbetale på reg. Nr. 2680 kontonr. 

6272958244 med oplysning om navn, adresse, mobilnr. 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 ***) 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 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 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 

 

 

 

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

om 

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@gmail.

com 

Rovennerne:  

Erhard Rasmussen 

Stubbevangen 

6 

5700 

Svendborg 

23 23 78 37 erhard@mail.tele.dk 
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Julestemning i 

pejsestuen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      ROPOSTEN 
SVENDBORG 

ROKLUB 

Østre Havnevej 20 

5700 Svendborg 

 


