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Svendborg Roklub

Aktivitetskalender

Forsommer 2013

Dato

Klokken Aktivitet

Ansvarlig

30.
Maj
1. maj
2.
4. –5.
12.
15.
31. maj
31/5-5/6
Juni
5. juni
6.
14-16/6

17.30

Roskole svømmeaften

Bodil

10.00
17.00
9.00
8.00
10.00

Standerhejsning på Skarøhytten
Ro og grill
Roskole
Søndagslangtur AFLYST
Bestyrelsesmøde
Roposten deadline
Stafetbåd Fyn rundt

Ninna
Preben
Bodil
Ninna
Christen
Gunnar
Ninna

20.
23.

10.00
16.00

Grundlovsdag langtur
Ro og grill
Tur til Esbjerg Roklub
Bestyrelsesmøde
Sct. Hans-arrangement

Ninna
Preben
Lina
Christen
Stella

5.00

8.00
17.00

Der tages forbehold for ændringer
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2. halvår

juli

kl

4
14

17.00
8.00

Ro og Grill, med klar grill og salat kl 20
Søndag langtur

ansvarlig
Preben
Ninna

17.00
10.00
10.00
8.00
17.00
17.00

Ro og Grill, med klar grill og salat kl 20
SR bestyrelsesmøde
Outriggerroning Odense
Søndag langtur
kæntringsøvelse
Skarø m.m. klub langtur
Skarø m.m. klub langtur
Skarø m.m. klub langtur
Klubkaproning og KANINDÅB

Preben
Christen
Ninna
Ninna
Claus L
Hans Ole
Hans Ole
Hans Ole
Preben

8.00
10.00
14.00

Ro og Grill, med klar grill og salat kl 20
Kaproning Den Evige Jøde mod Rudkøbing
Langtur til Lyngby Dameroklub
Langtur til Lyngby Dameroklub
Deadline for Roposten
Langtur til Lyngby Dameroklub
Søndag langtur
SR bestyrelsesmøde
Muslingetur og spise

Preben
Preben
Lina
Lina
Gunnar
Lina
Ninna
Christen
Hans Ole

17.00
11.00
15.00
8.00

Ro og Grill, med klar grill og salat kl 20
Årets sidste rotur m champagne frokost
Standerstrygning mm kaffe og kage
Store vaskedag

Preben
Ninna
Stella
Christen

10.00
19.00
19.00

SR bestyrelsesmøde
Medlems og styrmandsmøde
Deadline for Roposten
Udvalgsmøde

Christen
Preben
Gunnar
Jan R

14.00
10.00

SR's store fælles JULEfrokost
SR bestyrelsesmøde

Stella
Christen

aug
1
7
10
11
15
16
17
18
24

sept
5
5
6
7
7
8
8
25
28
okt
3
27
27
28
nov
6
13
15
20
dec
7
11

15.00

17.00
17.00
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OBS!!
SKARØ-HYTTEN
STANDERHEJSNING
1. MAJ
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Ugeskema
FASTE AKTIVITETER
Rodage i udendørssæsonen:
DAG
Mandag

KL.

AKTIVITET

Kontakt

5.55
8.00
16.15
17.00

Morgenroning (Se opslag)
Formiddagsroning
Quinderoning
Instruktion

Finn
Christen
Helle
Bodil

Tirsdag

5.55
10.00
17.00

Morgenroning
Tirsdagspigerne
Sved på panden (herrer)

Finn
Elsbeth
Knud

Onsdag

5.55
8.00

Morgenroning
Formiddagsroning

Finn
Christen

Torsdag

5.55
17.00

Morgenroning
Klubaften: Roning + kaffe/brød

Finn
Preben

eller øl-vand/snacks*

Fredag

5.55
8.00

Morgenroning
Formiddagsroning

Søndag
10.00 Klubroning
*) Første torsdag i hver måned: Ro og grill
**) En søndag hver måned: Langtur kl. 8 til ca. 19

Finn
Christen
Preben

Klubben er naturligvis altid åben for medlemmerne, så man frit kan
arrangere sig med rokammerater og fx ro sig en tur.
Vær dog opmærksomme på, at pejsestuen m.v. kan være lejet ud til en eller
anden festlighed.

Et mere udførlig ugeskema findes på opslagstavlen og hjemmesiden.
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INDHOLD

NR. 2 201 3

Rochefens side

Side 7

Ekstraordinær generalforsamling: Lovændringer

8-9

Invitation til klubture

10 - 11

Nyt roreglement

13 - 16

Oppustelige veste

17

Standerhejsning

18 - 19

Invitation til Fyn rundt

23

Har I hørt …

24

Ro i Venedig

25

Stof til Roposten sendes til glcmlc@mail.dk. Send venligst tekst og billeder så tidligt
som muligt før deadline for det nummer, hvor I ønsker stoffet bragt.
Bladet trykkes i et oplag på 300 eksemplarer af ”tryk team”, Grønnemosevej 13, 5700
Svendborg. Desuden overføres Roposten til Svendborg Roklubs hjemmeside.
Gunnar Clausen, redaktør.

Forsidebillede og billedet side 25 fotograferet af Inge.
Bemærk de mange tomme felter på reklamesiderne. De skyldes manglende
gentegning af annoncer. Der er dog også kommet et par nye til. Hvis nogen
har mulighed for at skaffe nye annoncører, er det meget velkomment.

Støt annoncørerne – de støtter os
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Nyt fra Rochefen
Nyt rofarvand og roreglement: Se side 13 – 16.
OBS Vestepåbud indtil vandet bliver 12 grader varmt. Efter at
klubben har fået de oppustelige veste som ikke generer når man ror, har
bestyrelsen sat et vestepåbud for ALLE uanset om man har taget vesteprøve
eller ej, indtil vandets temperatur er nået op på 12 grader. I lighed med
tidligere, vil temperaturen kunne aflæses på DMI’s hjemmeside
www.dmi/hav/temperaturer hvor vi tager udgangspunkt i Slipshavn ved
Standerhejsning på Skarø den 1 maj
Der vil i år være tur til Skarø for at rejse standeren ved vores hytte ondsag
den 1. maj kl 10. Husk Skarø er i år IKKE en del af vores daglige rofarvand,
hvorfor kun både med langtursstyrmænd kan ro derover.
Torsdag klubaften 17
Der vil være klubaften hver torsdag kl 17 med rotur og ostemad.
Ro og Grill igen i år
Hver den 1. torsdag i måneden efter roning har vi torsdags-klub-aften med
varme grill, frisksnittet salat og kolde øl kl 20.
Mange nye ansigter i klubben i maj
Der vil være roskole den 4 og 5 maj i klubben, og der er allerede venteliste.
Der vil derudover komme folk fra FittnessDK både på formiddags- og
eftermiddagsholdene.
NYT NYT Førstehjælpskursus på klubaften torsdag den 23 maj
Som opfølgning på medlemsmøde tidligere på året vil vi lave en aften med
førstehjælpskursus en times tid. Nærmere information følger.
Preben
Roposten nr. 1 2013
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Ændringer i Svendborg Roklubs love.
Vi har på den ordinære generalforsamling samt den ekstraordinære
generalforsamling fået vedtaget ændringer i Svendborg Roklubs love. Der er
tale om forholdsvis små justerringer, der har til formål at få klubben til at
fungere med en lettere papirgang. Desuden har vi sat sikkerheden tand op, da
vi nu først optager børn fra 13 år.
Nye forslag – i kursiv.
Gamle, der skal ud - normal skrift.
§4 – Som medlemmer kan optages personer fra det fyldte 13.år
Som medlemmer kan optages personer fra det fyldte 11.år
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§5 – Klubbens love, reglementer, instrukser og DFFR’s relevante
reglementer skal være opslået i klubhuset.
Klubbens love, reglementer og DFFR’s reglement for langtursroning og
kaproning skal være opslået i bådehallen sammen med andre instrukser og
regler gældende for Svendborg Roklub.
§7 – Kontingent for det kommende år vedtages på den årlige
generalforsamling.
Kontingent for det igangværende år vedtages på den årlige generalforsamling
§8 – Kontingentet betales forud i hel- eller halvårlige rater 1/1 og 1/7.
Kontingentet betales forud i 4 kvartårlige rater.
Jan Rishave, Bestyrelsen
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Orientering om klubture til Vadehavet og Furesø,
Lyngby sø, Vejle Sø og Bagsværd Sø samt
Københavns Havn
1) Vadehavet fredag
d. 14. juni til søndag
d. 16. juni 2013
Skal du mon med på
klubturen til Vadehavet
og prøve at følge
tidevandets rytme i Ho
Bugt og på Danmarks
eneste å mod vest,
som ikke er lukket af
en sluse?
Overnatningerne foregår i Esbjerg Roklubs lille charmerende
sommerhus i Marbæk Plantage.
2) Furesø, Lyngby sø, Vejle Sø og Bagsværd Sø samt
Københavns Havn fredag d. 6. september – søndag d. 8.
september 2013
Hvis du aldrig har prøvet at ro på
søer eller oplevet din hovedstad fra
vandsiden, så har du nu
muligheden.
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De store idylliske søer lige nord for København byder både på idyl,
velhavervillaer og turbåde. Vi skal begge nætter overnatte i Lyngby
Dameroklub, hvor herrer også er velkomne på visit.
Søndag skal vi opleve
vores hovedstad både
i hovedløbet, hvor vi
bl.a. ror forbi
Operaen,
Amalienborg og Den
sorte Diamant, men
også ind i de smalle
kanaler under broer,
hvor kommandoerne
”Se til åren” eller
”Åren tværs” pludselig giver mening, imens vi har et fantastisk vue op
til Børsen og Christiansborg, eller vi befinder os midt i det myldrende
liv på Christianshavn.
Alle oplysninger om tilmelding, pris, m.m. finder du på opslagstavlen i
roklubben eller på klubbens hjemmeside.
Har du spørgsmål, så kontakt turleder Lina Birgitte Johansen på telefon
6220 6385 / 5154 5834 eller mail johansenlinabirgitte@gmail.com
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Havblik
Når marts stille bringer foråret ind
stryger lidt skarpt min barske kind
så vækkes savnet af vand og båd
men solen gør mig nu forårskåd
Jeg savner vore raske åretag
og vippe på sundet dag efter dag
sidde, småsludre på det åbne hav
mærke blodet i årene uden kissejav
© Børge Lindschouw
7mar13
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SVENDBORG ROKLUB
ROREGLEMENT
2013
Punkt 1. Generelt
Den almindelige rosæson er i sommerhalvåret fra
standerhejsning til standerstrygning. Uden for denne periode er
det vinterroning, se punkt 6.
Et bådehold består af styrmand og fuldtallig bemanding af båden.
I bådene skal findes det fornødne antal veste, øsekar og
bådshage, samt anker og fender. Ved roning i mørke skal der
medbringes klart, hvidt lys.
Passagerer må ikke medtages.
Enhver roer skal hvert år gennemføre 300 m uafbrudt svømning
ved aflæggelse af svømmeprøve. Der skal roes med svømmeeller oppustelig vest. Oppustelig vest skal funktionskontrolleres
hvert år og må ikke ligge løst i båden, men skal bæres af roeren.

Roere, der ønsker at ro uden vest, skal aflægge en vesteprøve
hvert år, hvor man ifører sig svømme- og redningsveste i vandet.
Punkt 2. Dagligt rofarvand
Dagligt rofarvand (max 300 m fra land) for inrigger og gig:
-

Vest
i
Øst/nord
Syd
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Dagligt rofarvand (max 100 m fra land) for sculler:
- Vest
til Rantzausminde/Horseskoven
- Øst/Nord
Skårupøre
- Syd
Valdemar Slot

Punkt 3 Styrmandens ansvar
Inden roning skal styrmanden sikre, at oplysninger foreligger om
dato, turens mål, afgangstidspunkt, forventet hjemkomst og
ronumre på alle roere i båden. Ved hjemkomst suppleres med
følgende
oplysninger:
Antal
roede
kilometer
og
hjemkomsttidspunkt. Efter hver tur skal båden rengøres og tørres
af indvendigt og udvendig samt evt. tang fjernes fra bådevogn.
Ingen båd må gå ud uden en autoriseret styrmand.
Styrmanden har ansvar for og kommando over båd og
mandskab.
For at blive godkendt som korttursstyrmand skal en roer være
fyldt 15 år.
I gigbåd skal der minimum være to roere, og de skal være
placeret på etter- og treerpladsen.

Punkt 4 Instruktion
Nye medlemmer skal gennemgå et instruktionsforløb med
uddannet instruktør. Frigivelse gives af en instruktør, som ikke
har været særligt involveret i den pågældende kanins
instruktionsforløb. Nye medlemmer skal forevise
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svømmebevis før frigivelse og indtil vesteprøve er aflagt ro med
redningsvest.
Nye medlemmer med tidligere erhvervede styrmandsrettigheder
skal aflægge en praktisk prøve med en instruktør fra Svendborg
Roklub for at få deres rettigheder godkendt.
Nye roere må kun instrueres i den almindelige rosæson.

Punkt 5 Ansvar
Hvis et medlem udviser beviselig uagtsomhed og skader
materiel, som tilhører SR, er medlemmet pligtig til at erstatte
skaden. Forårsager roerne skade på anden mands ejendom,
påtager klubben sig intet ansvar herfor.

Punkt 6 Vinterroning
Vinterroning må kun finde sted i de anviste inriggere og i
følgende rofarvand max 100 m fra land
-

Vest
Øst/Nord
Syd

til Rantzausminde/Horseskoven
Skårupøre
Valdemar Slot

Vinterroning må kun udøves en halv time efter solopgang til en
halv time før solnedgang og af frigivne roere som er godkendt af
rochef/bestyrelsen til vinterroning. Der skal ved vinterroning altid
roes med redningsvest/oppustelig vest. Ungdomsroere skal være
i følgeskab med mindst én seniorroer.
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Punkt 7 Reglement for langture
På enhver langtur, dvs roture uden for dagligt rofarvand, skal
DFfR´s gældende langtursreglement overholdes. Husk
redningsvest eller oppustelig vest. Svømmevest er ikke nok.
Langture af flere dages varighed skal indføres i
langtursprotokollen
og
tilladelse
skal
gives
af
et
langtursrochef/rochef/bestyrelsesmedlem.
For at få langtursstyrmandsret skal en roer opfylde følgende krav:
- minimum haft korttursstyrmandsret i 1 år
- have deltaget i klubbens kæntringsøvelse
- have roet mere end 700 km, hvoraf mindst 300 km skal
have været i forskellige farvande udenfor dagligt rofarvand
- på langtur have prøvet at gøre landgang på åben kyst
med pakket båd
- være fyldt 18 år.
.
Punkt 8 Andet
Udover roreglementet henvises til i Svendborg Roklubs love.

Bestyrelsen d. 15 marts 2013.

Christen Stampe
Formand for Svendborg Roklub
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Nyt om (private) oppustelige redningsveste
Der er ofte mange spørgsmål og holdninger til brug af klubbens og egne oppustelige
veste. Derfor har bestyrelsen besluttet at opstille nye retningslinjer for brug af disse.
Klubbens veste bliver serviceret en gang om året af en af bestyrelsen udpeget person.
I år blev det nedenstående der fik æren og benyttede klubbens kortturs-styrmandskursus til at få lidt assistance med arbejdet. 26 veste slap igennem nåleøjet og er
blevet forsynet med en sort plastik strips i vestens lynlås, så vi har styr på hvilket der
er blevet tjekket.
Private veste er på hastig indtog i vores klub og dette kræver klare regler for brug af
disse i vores roklub. Eftersom det er klubben der ejer bådene, har klubben også
ansvaret for redningsmidlerne ombord. Dette gælder også private veste, jvf SOLAS
(den internationale konvention om Safty Of Life At Sea) som roklubberne også er
underlagt. Det forholder sig selvfølgelig ikke sådan at klubben skal vedligeholde
private veste, men klubben skal sikre sig at vestene er serviceret efter gældende
regler.
Det nye er nu at alle private veste skal godkendes og registreres af bestyrelsen før de
må benyttes i klubbens både. Dette kommer i praksis til at foregå ved at bestyrelsen
melder datoer ud før sæsonstart, hvor man selv kan komme, tjekke sin vest og få den
godkendt til brug i klubben i den kommende sæson.
Eftersom der kun kom 2 med private veste til årlig service ved dette års
korttursstyrmandskursus, vil der være mulighed for at lade sin vest registrere og
ompakke ved de 2 næste ”ro og grill” aftener, hhv. 2. maj og 6. juni. (Hvis man ikke
kan dokumentere at ens vest er blevet serviceret og klar til hele sæsonen).
Det vil altså sige at ingen private veste må benyttes i klubben uden at den er
registreret/godkendt og har fået monteret et mærke af undertegnede (i
2013=sort strips i lynlås)
Som en afslutning på dette nye tiltag, skal man være opmærksom på, at oppustelige
redningsveste ikke kan flyde når de ikke er pustet op, og at de er svære at tage på i
oppustet tilstand. Derfor vil vi gerne præcisere at oppustelige veste skal bæres under
hele roturen.
Yderligere oplysninger om sikkerhed kan findes på DFfR’s hjemmeside på
nedenstående link:
http://www.roning.dk/Klubservice/Sikkerhed/Klubben%20og%20jura.aspx
For bestyrelsen/René Kjeldsen, rochef
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Standerhejsning
søndag den 24. marts
Der har i bestyrelsen været mange diskussioner om det rette tidspunkt
for standerhejsning. Og det endte med, at palmesøndag 24. marts blev
valgt.
Og hvad er så resultatet af det? Ja det kan man jo danne sig et indtryk
af nedenfor. "I sne står urt og busk i skjul".
Vinteren har overhovedet ikke forladt os. Dagen før var der et kraftigt
snevejr, så alle forhåbninger om en rotur på denne dag blev
forpurret.

Dagen er den 24. marts og der er
standerhejsning
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Efter Anders’ ønske var det
Leif, som efter at have prøvet
til et par gange satte
standeren.
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Køkkenholdet var mødt tidligt for at tilberede en dejlig brunch
Inden vi gik i gang med benævnte brunch holdt vores nye (forholdsvis
nye) medlem Flemming Büchert en lille tale. Han havde skaffet nye
sponsorer for kr. 10.000 på kun et par måneder. Pengene tænkes brugt
til et nyt ergometer. Det fremkaldte meget stort bifald for det flotte
arbejde, som Flemming havde ydet.
Han lovede at fortsætte med at finde flere sponsorer, hvilket vi
naturligvis takkede for og følgende gav vi ham et stort bifald.
Pengene blev af formanden overrakt til kassereren - "så ryger de da
ikke i min lomme" pointerede formanden.
Niels Fog
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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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Fællesprojekt
”Svendborg Roklub - ror rundt om Fyn”
Tanken er at forskellige bådehold ror en distance på vejen omkring
Fyn. 1’ste hold starter tidlig fredag morgen den 31 maj, hvor vi krydser
fingre for en uge med stabilt vejr.
Eks. afstanden over til Fåborg er ca. 28 km. Hvis ”startholdet” synes
denne distance er for meget, kan den deles med et andet hold. Via
mobiltelefon indrapporteres til opgivet nummer når holdet tager af
sted, og ligeledes når holdet er ved at være ved valgte skiftested - så
næste hold kan nå frem og overtage båden.
Der vil blive ophængt et skema i roklubben, hvor du kan vælge hvilken
distance du og dit bådehold ønsker at ro. ( 1 bådehold består af 1
langtursstyrmand og 2 roere )
Hvis man ikke ønsker at ro om natten eller vejret bliver for dårligt,
skal båden lægges op ved en roklub, eller i nærheden af offentlig vej,
hvor næste hold kan komme frem fra landsiden.
Ved at starte turen op til en weekend håber vi at roere på
arbejdsmarkedet har lyst til at deltage - eller hvis man har en fridag ind
i ugen!!
Ideen med turen er dels at lave et fælles projekt og desuden at flere får
set andre rofarvande.
Jeg håber I vil synes om ideen. Er der spørgsmål - så grib fat i mig i
klubben, eller ring på: 4082 2372.
Bedste rohilsner fra 8001 Ninna
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Har I hørt det?
Det er vist blevet lidt af et traume for os, og ved generalforsamlingen
dukkede det op igen. Kaproningen ”Den evige jøde. Det er den eneste
kaproning, hvor vi kæmper mod andre klubber. Og vi taber år efter år.
Nok finder nogle trøst i, at vi i det mindste opnår en andenplads, men da der
kun deltager to både, må det siges at være en ringe trøst.
Hvad skal vi dog gøre for at forbedre resultatet?
Skønt Rudkøbing havde bestilt et frygteligt blæsevejr og høje bølger sidste år,
kan vi vel være enige om, at det skal ske på ærlig vis. Så alt snyd som en lille
hjælpemotor eller doping er udelukket. Man kunne spørge Fransson om lidt
trænerbistand, men han har sikkert nok at gøre med at få sine egne folk op
på guldniveau. Selv om vi kunne tvinge kassereren til at bevilge et helt års
gratis kontingent til et par af guldfireroerne, var det næppe nok til at lokke
dem hertil. Sidste udvej: Spyt i næverne og træn, træn træn.
Ole Hansen – medlemmet med det laveste medlemsnummer – slår fast, at
der er nogle, der helt har misforstået noget. Det er overhovedet ikke
meningen, at man kan lade tingene ligge og flyde på en flydebro. Der er i
forvejen nok, der flyder her i klubben, tilføjer han.
Og med hensyn til broer er der ingen, der skal komme og fortælle ham noget.
Fx tror han slet ikke, at så stor en bro kan bygges på en uges tid. Der gik halve
år for at få ordnet den lille bro, som nu har sat ham i stand til at tygge andet
end smør.
Hvorfor skal vi altid være bagud? I takt med, at klimaet påstås at blive
varmere og varmere, bliver vintrene øjensynligt koldere og koldere og
længere og længere. Så lad os være på forkant. Lad os anskaffe nogle isbåde
til SR, så er der chance for, at vi kan komme på sundet ved standerhejsningen. I den forbindelse ville det også være helt oplagt, at Lise designede
endnu en model til rækken af klubdragter. En ”SR-polar” med indbygget
selvoppustelig redningspølse. (Husk rochefens godkendelse).
GC
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Påsketur til Venedig og Gardasøen

Turen til Venedig/Gardasøen var oprindelig en tur for Odense Roklub, men
slutresultatet blev en blandet flok fra adskillige klubber.
Inge Nytofte, Kirsten Knudsen, Lise Andresen, Erling Pedersen og jeg kørte
fra Svendborg kl. 6 fredag den 22 marts for at mødes med 4 andre i
Flensborg, hvor vi havde lejet 9 pers.biler.
Vi mødtes først med trailerkørerne 1½ døgn senere, hvor vi boede på
Lidoen.
Bådene skulle sættes i fra stranden men der var blæst, regn, koldt og meget
lavvandet, så de første dage så vi Venedig og Triest fra landsiden. 3’die dag var
fint rovejr. Bådene blev sat i vandet i et flodudløb vest for Venedig. Østover
mod Venedig, gennem Canal Grande (sammen med vandtaxi, gondoler,
turbåde og transportbåde), forbi Pza S. Marco, ind i en mindre kanal, hvor vi
spiste vores medbragte madder. Ud på nordsiden, forbi karantæneøen
S.Michele og under den lave jernbanebro tilbage til isætningsstedet. Onsdag
pakkede vi og kørte til Gardasøen - en helt anden rooplevelse.
Ninna
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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.
**) 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:
Mod et depositum på 200,- hos Svend Aage Hansen.
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.
Gældsbreve:
Sendes pr. e-post eller post til indløsning hos kassereren.

-Vennerne af Svendborg Roklub:
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Hans Lindholm
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
Næstformand:
Jan Rishave
Kasserer:
Jon Ousen
Rochef:
Preben Lundsteen
Husforvalter:
Niels Fog-Petersen
Materielforvalter
Preben Østergaard
Instruktionschef:
Bodil Aagaard
Turudvalg:
Ninna Larsen
Køkken: Stella
Aabo Fog-Petersen
Rovennerne: Hans
Lindholm Jørgensen
Sponsorudvalg:
Finn Pedersen
Udstationerede både:
Helle Skovsgaard
Hjemmesiden: Niels
Fog/H.O.Matheiasen
Roposten:
Gunnar L. Clausen
Medlemskartotek:
Bodil Aagaard
Udlejn. egne både:
Ninna Larsen
Udlejning af klubhus:
Lise Andresen
Udlejn. af Skarøhytten
Ninna Larsen
(febr 2013)

Adresse
Rosenvej 16
5874 Hesselager
Bjørnemosevej 4
5700 Svendborg
Mira Mare 3
5700 Svendborg
Præstemosen 5
5700 Svendborg
Vildrosevej 4
5700 Svendborg
Ørbækvej 292
5700 Svendborg
Bøgeløkken 11
5700 Svendborg
Bladvænget 20
5700 Svendborg
Vildrosevej 4
5700 Svendborg
Vesterløkken 11.1
5700 Svendborg
Albechsvej 6, st
5700 Svendborg
Krøyersvej 16
5700 Svendborg
Vildrosevej 4
5700 Svendborg
Nyborgvej 453
5881 Skårup
Bøgeløkken 11
5700 Svendborg
Bladvænget 20
5700 Svendborg
Kirsebærvej 26
5700 Svendborg
Bladvænget 20
5700 Svendborg
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Telefon
Mobil
62 25 27 70
22 99 75 17
62 21 52 52
28 90 93 14
62 20 83 43

E-mail

62 20 32 11
29 28 30 63
62 20 57 25
61 28 57 25
3071 6088

blslundsteen@privat.dk

86 89 03 48
20 15 53 04
62 21 40 12
40 82 23 72
62 20 57 25
61 69 57 25
41 56 11 91
62 2132 73
62 21 32 72
23 20 34 28
62 21 72 01
61 16 27 31
61 28 57 25
26 9726 47
62 23 12 24
21 28 27 94
86 89 03 48
20 15 53 04
62 21 40 12
40 82 23 72
62 21 92 62

dille@privat.dk

62 21 40 12
40 82 23 72

fysninnalarsen@ sydfynsnet.dk

bsogcs@hesselagermail.dk
jan.rishave@gmail.com
kasserer@svendborgroklub.dk

nfp@nielsfog.dk
oester@ofir.dk

fysninnalarsen@sydfynsnet.dk
stella.aabo@gmail.dk
Kirsten-hans@get2net.dk
hofinn@gmail.com
helle.skovsgaard@gmail.com
nfp@nielsfog.dk
glcmlc@mail.dk
dille@privat.dk
fysninnalarsen@sydfynsnet.dk
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