”Øhavet” – skøn at skue
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Svendborg Roklub
Højsæson

Aktivitetskalender
Dato
Juni
5. juni
6.
14-16/6
20.
23.

Forsommer 2013

Klokken Aktivitet

Ansvarlig

8.00
17.00

Ninna
Preben
Lina
Christen
Stella

10.00
17.00

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

Der tages forbehold for ændringer

Skt. Hans’ aften
Igen i år vil der være Skt. Hans bål og festlig komsammen i
roklubben den 23 juni.
Da det i år er en søndag, starter vi tidligt med et let
traktement kl. 17, hvorefter der vil være
mulighed for en rotur, inden vi kommer
hjem igen til klubben for at tænde op i
grillen og derefter bålet kl ca 22.
Pris 50 kr for hele herligheden….
Tilmelding på opslag i klubben eller til Preben på
email: plundsteen@hotmail.com
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Side 2

Svendborg
Det sker….Roklub

Aktivitetskalender

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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Roklub
Støt annoncørerne

Bemærk mindre ændring i roreglementet
Se opslagstavlen
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Ikke en dag uden roning

Ugeskema
FASTE AKTIVITETER
Rodage i udendørssæsonen:
DAG
Mandag

KL.

AKTIVITET

Kontakt

5.55
8.00
16.15

Morgenroning (Se opslag)
Formiddagsroning
Quinderoning

Finn
Christen
Helle

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.
Roposten nr. 3 2013
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INDHOLD
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Færdselsregler til søs

7

Digt

9

Dåb af nyeste udstationeringsbåd

10

Bådtyper i SR

13

Bølgeskvulp

19

Rovennernes sommertur

20

Fredagstur

22

Superlørdag

24

Roposten kan læses på Svendborg Roklubs hjemmeside,
hvor den indlægges i sin fulde udstrækning.
Ad roreglementet: Der gøres opmærksom på, at reglerne
om aflæggelse af svømmeprøven er blevet præciseret.
Ændringen vil blive bragt i næste nummer af Roposten.
(Se eventuelt allerede nu på opslagstavlen i klubben)

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 i et oplag på 300 eksemplarer af ”tryk team”, Grønnemosevej 13, 5700
Svendborg.
Gunnar Clausen, red.
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Se til højre Roklub

Færdselsregler til søs
Søvejsreglerne
Hold tilbage for højre - styrbord
Alle styrmænd skal og alle roere bør have kendskab til færdselsreglerne til
søs.
Nedenfor vil de mest almindelige regler blive gennemgået. Hvis man vil have
en uddybende forklaring med figurer, så kan jeg henvise til følgende link:
www.sejlsikkert.dk
Her kan man også læse hele loven om søvejsregler.

Vigereglerne
Hovedreglen er, hold til styrbord. Det betyder, at når man møder et andet
fartøj så holder man til styrbord.
Når 2 både krydser hinandens kurs, så skal man vige for fartøjet, som
kommer fra styrbord.
Når 2 både styrer lige mod hinanden, så skal begge holde til styrbord
Når man overhaler en anden båd, så skal man gå af vejen for den.
Husk at fritidsfartøjer altid viger for erhvervsfartøjer. Når man viger, så er
hovedreglen, at man går bag om det andet fartøj. Det fartøj, som ikke skal
vige, skal holde sin kurs og sin fart.
En vigtig regel er, at selvom du
ikke har vigepligt, så må man
godt vige, det er en regel, som
er vigtig for roere, for vi er de
små, og vores både er sårbare.
Så vig i god tid og gør det
tydeligt, også selvom du måske
ikke har vigepligten.
Man skal altid vige for skibe
der går for sejl alene.
Internt for sejlskibe gælder der visse andre regler, hvor der tages hensyn til
vindretningen, disse vil ikke blive beskrevet her.
(Uddrag fra Hellerup roklubs tekst)
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OBS!!
SKARØ-HYTTEN
Værs’go’ at bruge den men husk lige at rydde op
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Roklub
Et med naturen

Når vinden stryger
blidt igennem håret
trækker årene hårdt
for at komme hjem
så beundrer jeg
fuglenes mega flugt
Sidder lidt forpustet
tænker på hvordan
en fugls kræfter kan
overstiger en mands
se svanernes flugt
når de basker af sted
Ser på formationen
spydspidser sig frem
de dobbelte lunger
giver dem ekstra luft
ville være godt at ha’
så smukt og kraftfuldt
Trækker lidt hårdere
næret af inspirationen
fuglenes smukke flugt
de levende malerier
klikker ind på lærredet
til glæde i mange årtier
© Børge Lindschouw
26. maj 2013
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er ”Øhavet”
Svendborg

Dåbstale
Jeg har glædet mig meget til i dag, hvor vi kan døbe en ny båd i Svendborg
Roklub.
Dansk Forening for Rosport har valgt at lægge 2 udstationerede både her i
Svendborg. Det gode skib Sixten har vi haft i 12 år og den er nu gået videre til
Nykøbing Sjælland. Endvidere har vi Hirsholm, som har ligget i Svendborg
Roklub i 2-3 år.
Bådene er alle lavet af Lars Ljungdal, Grejsdalens Inriggerværft. Han laver
nogle særdeles gode både. De er smukt forarbejdede, lette og går godt

gennem vandet.
Vi har her ved Svendborg et af de skønneste rofarvande i Danmark, nogen vil
mene det allerskønneste. Det er vi meget glade for og vel også lidt stolte af.
Og vi vil meget gerne dele oplevelsen med at ro her i Det sydfynske Øhav
med roere fra hele landet.
Fra Svendborg har man alle muligheder for at ro en langtur som passer til
mandskab, temperament og vejrforhold. Blæser det den ene vej kan man bare
ro den anden vej og omvendt.
Der er mulighed for rigtig mange øhop, for øerne i Det Sydfynske
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Den er skønRoklub
at skue
Svendborg
Øhav ligger som perler på en snor. Skarø, Drejø, Hjortø, Birkholm, Avernakø,
Bjørnø, Lyø, Ærø, Tåsinge, Langeland, Strynø og Thurø ligger bare og venter
på, at vi skal komme med vores robåd, lægge ind til kysten og måske slå teltet
op i vandkanten.
Man kan sige at Svendborg er porten til Øhavet. Et Øhav i verdensklasse.
Jeg døber dig ØHAVET. Jeg håber, at du vil få rigtig mange dejlige
ture i vort skønne Sydfynske Øhav med langtursroere fra hele
landet.
Lad os udbringe et leve for båden ØHAVET
Øhavet længe leve - hep Hurra - hep hep Hurra Hurra - hep hep hep Hurra
Hurra Hurra
Og så vil jeg invitere Preben og Casper ud på den første rotur.

Helle Skovsgaard
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bådene?
Svendborg

En robåd er ikke bare en robåd
Når vi skal ud at ro, foregår det næsten altid i en af klubbens inriggere. Men
der findes også andre typer af robåde, og nogen af dem vil I kunne læse lidt
om i det følgende. Men lad os alligevel starte med inriggeren, som I kender,
og som vi kan holde de andre op imod.

Inriggeren. Åregangene, (åregaflerne, svirvlerne) er fastgjort til
rælingen. Bådene er forholdsvis brede, hvilket gør dem stabile til at klare
strøm og bølger af en vis størrelse uden at kæntre. Roerne sidder forskudt
for hinanden med én åre hver. Den brede båd åbner mulighed for at gå
gennem båden og dermed, at roerne kan bytte plads. En toer er ca. 12 m lang
og vejer ca. 90 kg og en firer ca. 14 m og 120 kg.
Mens alle bådene tidligere var lavet af træ, finder ”plastikbåde” efterhånden
indpas. De vejer mindre og kræver ikke så meget vedligeholdelse, men de er
ikke så flotte som en velholdt træbåd.
På grund af de nævnte egenskaber vælges den hos os og langt de fleste
klubber som den almindeligste motionsbåd.
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Roklub titel]
[Skriv dokumentets
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OutriggerenRoklub
er ikke for begyndere

DFfR

Outriggere. Her er åregaflerne anbragt uden for båden på rigge.
Bådene er smalle og glatte, og efterhånden er de alle lavet af kunststof.
Roerne sidder højt i båden på en lige række efter hinanden.
De smalle, lette både er hurtige, og kravene til roernes teknik og balance er
derfor høje.
På grund af de nævnte egenskaber anvendes den især til kaproning.
En sculler er en outrigger, hvor roeren har to årer.

Gig-både er en krydsning mellem en in- og en outrigger. Åregaflerne
er anbragt på en lille rig, og roerne sidder lige række bag hinanden med to
årer hver. Men den er bredere end en outrigger og derfor mere stabil.
Vi har én gig i klubben. Der er nogle, som synes godt om at tage en tur i den.
Mens vi ikke har nyere typer både i vor klub, begynder der at dukke andre
typer op i nogle af de andre klubber.
De nye typer er ofte konstrueret til at opfylde en bestemt gruppe roeres
specielle ønsker. Det gælder også de efterfølgende to både. Coastalbåden er
en båd for de vilde, som elsker spændingen ved ro i strid vind og høje bølger.
Og Edonbåden, der er lige modsat, nemlig en båd for begyndere eller den
ængstelige roer, som sætter stabilitet og sikkerhed i højsædet.

Coastalbåde
Ifølge Dansk Forening for Rosport er coastalbåden særdeles velegnet til
klubber, der ligger ud til kyster.
Roposten nr. 3 2013
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de ængstelige
Svendborg

DFfR
Den er nemlig designet til god vind, store bølger og åbent hav – altså vildere
forhold, end man ellers udsætter robåde for. En vigtig detalje er i den
forbindelse, at den er selvlænsende.
Båden findes efterhånden i adskillige klubber, og der afholdes internationale
og danske mesterskaber i coastalroning. En række klubber har dannet et netværk, hvor der udveksles erfaring om den.
Vi havde et eksemplar på prøve i efteråret, men her var begejstringen til at
overskue.

Edonbåde
Edon-bådene er særdeles velegnet til børn, unge og ældre mennesker, hedder
det på DFfR’s hjemmeside.
Og da man jo er ung til man bliver
ældre, er de altså velegnede til
alle. Man kunne også kalde den en
begynderbåd.
Det drejer sig i princippet om en
sculler, der på forskellige måder
er gjort mere stabil, sikker og let
at omgås: Den opnår stabilitet
mod kæntring ved hjælp af flydere
på riggen, den kan ikke synke, er let at bære og kan stables.
DFfR

Nyborg Roklub har åbent hus den 10. juni kl. 16 – 18, hvor
man kan prøve en Edon-båd.
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Skt. Hans’ aften
i Svendborg Roklub

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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På FærøerneRoklub
er der mange regattaer

Færøbåden kan nævnes som et kuriosum. Den er bred og tung og
yderst sikker. Den er af træ og bygget efter gamle håndværksmæssige
traditioner. I Odense Roklub findes en gruppe, som går ivrigt op i at ro i
denne type. Midt i maj afholdt de regatta for færøbåde.
Båden er omtalt i Roposten nr. 4 2012.

DFfR

GC

Der findes sikkert andre mere eller mindre specielle både rundt omkring i
klubberne, men det må vente til en anden gang.
GC
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Vi er en del Roklub
af havnen

Støt din by - den støtter dig
Man kan sige meget, men Svendborg støtter på forskellige måder vor klub –
fx med beton til hullerne på slæbestedet. Og næstformanden kan fortælle, at
kommunen netop på det sidste igen har tilgodeset SR. Tak for det.
Vi burde derfor tænke lidt over, hvordan vi kan støtte byen. I en situation,
hvor havnen og livet på havnen er oppe til diskussion, kunne vi måske gøre
det hele lidt mere livligt ved ganske ofte at lade vore ture gå der igennem.

På den ene side kunne vi lade det se ganske stiligt ud med gennemført
præcis roning med ranke rygge og alle mand iført den elegante klubdragt (der
kunne vi måske savne en passende kæk blå og hvid kasket).
Den spraglede forsamling, der af og til kan iagttages i bådene, ville altså ikke
være passende.
Men smag og behag kan diskuteres, og der vil naturligvis straks være nogle af
de mere kreative, som synes, at det lidt mere fastelavnsagtige ville være
festligt og vække mere opsigt. Og ideerne ville stå i kø – fx en konkurrence
om de mest fantasifulde rohatte. Nå, ikke – men så find på noget andet.
Men ideen med malerier på bådenes sider, der viser, hvad der er indeni, kan
ikke bruges, den har andre snuppet.
GC
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Rovennerne
inviterer

Foreningens medlemmer med ledsagere indbydes
til at deltage i denne, som i år går til:
Vøjstrupvej 43 – Nørre Broby – 5672 Broby

Søndag d. 1. september 2013.
Dagens program er:
1. Vi mødes ved Svendborg Roklub kl. 11:00.
2. Afgang herfra i private biler – på delebasis.
Kørerute udleveres til hver bil, så stedet kan findes.
3. Efter ankomst til haven samles vi til spisning kl. 12:30.
Her er der mulighed for, at vi kan medbringe egen picnickurv (incl. drikkevarer) eller købe mad og drikkevarer på stedet. Se på: http://www.dejapanskehaver.dk/
4. Vel mætte ser vi nu haven, indtil der serveres kaffe og
kage kl. 15:00. Kaffen købes på stedet, og kagen sørger
bestyrelsen for hjemmefra.
5. Efter en forhåbentlig god og hyggelig dag drager vi igen
hjemad mod Svendborg ved 16-tiden.
Prisen pr. deltager er kr. 100,- , som dækker entre, kaffe
og kage. Transport afregnes mellem de samkørende.
Vil du med, så tilmeld dig senest d. 25. aug. på liste i roklubben, tlf. 6220 5058 eller e-mail sonnellino@c.dk .

Bestyrelsen
Roposten nr. 3 2013
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Rovennerne

♥ Ro-Vennerne har til formål at skaffe midler til støtte for
Svendborg Roklub. Det gøres via kontingent og arrangement
af sociale sammenkomster. For at få det størst mulige overskud, skal udgifterne reduceres mest muligt.
Det kan f. eks. gøres ved, at foreningens medlemmer orienteres/indbydes pr. mail om/til disse arrangementer samt andet.

Vi beder dig derfor snarest oplyse navn – adresse
og din E-mail adresse til én af følgende:
Willy Lund – willylund52@gmail.com
Leif Nielsen – sonnellino@c.dk

Bestyrelsen
Roposten nr. 3 2013
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Benzin og natur?

OK sponsoraftale
Som noget nyt vil Svendborg Rokub forsøge at få del i de sponsormidler, som
benzinselskabet OK uddeler.
Dette kræver en aktiv indsats fra klubbens medlemmer , og jo mere aktiv
man er, jo mere vil klubben få ud af sammenarbejdet med OK.
Sponsoraftalen går ud på, at man opretter et benzinkort hos OK. Hver gang
man tanker på kortet, vil SR så kunne få 6 øre pr liter benzin eller diesel, man
tanker. Derfor gælder det om, at vi får motiveret så mange af vores
medlemmer som muligt til at etablere et sådan OK kort. Jon (vores kasserer)
har allerede lagt div. materiale ned i klubben, så det er bare at komme i gang.
Hvis man allerede har et OK kort, kan man tilmelde dette til SR sponsoraftalen. Der behøves således ikke et nyt kort.

Ved evt. spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Jon eller Preben.

En skønne fredags morgen
For en gangs skyld fri fra arbejde fredag formiddag. Jeg må se, hvad det er for noget
det der med at drikke morgenkaffe i Mississippi.
Vejret er gråt, selvom DMI og yr.no sagde fuld sol, og der blæser en god vind fra
nord. 3 både bliver det til og alle har husket kop og rundstykke undtagen formanden.
Det er vist blevet en vane, det med at glemme, for så kan han smage på de andres
brød! Inde i Mississippi er der fuldstændigt blikvand, og vi nyder kaffen og det
medbragte brød. Ole viser sine nye tænder,
og vi ror videre. De fleste til Thurøbund.På
vej tilbage til roklubben tæt ved den gule
bøje får vi pludselig øje på 2 marsvin, og jo
det er marsvin, de dukker op igen lidt
længere fremme mod Thurø.
Endnu en dejlig rotur med fornøjeligt
samvær, flot natur og god motion.
Helle Skovsgaard
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Hvis der opstår problemer med
klubhusets faciliteter, kan man
henvende sig til Niels Fog-Petersen
6128 5725
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Roklub – gør det hellere med det samme!!!
Kryds i kalenderen

Lørdag den 24.august fra kl. 15.
Så er programmet fastlagt (ændringer kan forekomme):
Kl 15.00

Der gøres klar til klubkaproning
Der er kaffe og kage til tilskuerne

Kl 15.30

Starten på klubkaproning

Kl 16.00

”Den Evige Jøde” kaproning mod
Rudkøbing Roklub i 4-åres herrer

Kl 17.00

Sejrsceremoni på bådepladsen

Kl 17.15

Kanindåb med årets kaniner

KL 18.30

Kanin taffel med tre retters menu samt
kaffe herunder også div. underholdning
samt kåring af bedst udklædte kanin

KL ca. 22

Kulørte drinks og lamper gøres klar og
dansegulv samt musik rigges til.

Opløbet ved klubkapsejladsen i
2011, som var en kamp til stregen,
og som stadig kan få gemytterne i
kog.
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Husk tilmelding

Svendborg Roklubs klubkaproning:







Distance: Fra Helges bro ved Christiansminde til SR.
(knapt 1000 m)
Der roes i toer- og firer-inriggere alt efter antal af
tilmeldte roere og styrmænd.
Der roes kun ét løb, så det gælder om at være skarp og
have gode ben!
Klubben vil være vært ved en lille ceremoni efter
kaproningen

Tilmeldingsliste på opslagstavlen

KANIN DÅB og TAFFEL:

Alle i Svendborg Roklub; morgenroere, formiddagsroere,
eftermiddagsroere, aftenroere, ergometerroere, gamle roere, nyere roere,
samt helt nye roere fra i år, altså kaninerne, opfordres alle til at deltage i
dette års fest for vores nye medlemmer. Kaniner opfordres til at komme
udklædte, så lad kanin fantasien råde
Pris pr kuvert KUN 100 DKK for 3 retters festmenu
som forberedes af kaniner og andet frivilligt mandskab
OBS : Kræver bindende tilmelding inden den 20 aug.
Drikkevarer købes i baren til klubpriser.
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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:
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
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Bemærk rochefens ændrede adresse
Svendborg Roklub

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)
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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

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

plundsteen@hotmail.com

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

Side 27

Svendborg Roklub

B

Endnu et billede fra venedigturen

ROPOSTEN
SVENDBORG ROKLUB
Østre Havnevej 20
5700 Svendborg
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