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ROPOSTEN nr. 3 2015 

 

Aktivitetskalender efterår 2015 

Dato Kl Aktivitet Ansvarlig 
19/8 17.00 Kæntrings-/entringsøvelse Claus L 

22/8 14.00 Kanindåb m. kaffebord Benny og. 
Marianne 

    

SEPTEMBER    

3/9 17.00 Fællesroning, kaproning/Jøden  
Spisning/Grill  

Knud.LeneLB 

8/9 09.00 Bestyrelsesmøde hos GC Christen 

25/9 18.30 Fællesspisning/høstfest Rovennerne 

  Morgenroning til 18/9  

OKTOBER    

1/10 17.00 Rotur/fællesspisning Marianne 

1/10  Deadline Roposten nr. 4 Gunnar 

6/10 19.00 Medlemsmøde: Eval/planlægn  Willy 

20/10 20.00 1. svømmeaften. Centrumplds  Willy 

25/10 10.00 Sidste rotur m. picnic Ninna 

25/10 14.00 Standerstrygning  m. kaffebord Christen og 
Stella 

30/10 19.00 Ølsmagning fra Ø-bryg, Thurø  RoV ennerne 

NOVEMBER    

  Vedligeholdelse af materielet  

  Evt. vinterroning  
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Ugeskema 
FASTE AKTIVITETER         

 

Rodage i udendørssæsonen: 

DAG KL. AKTIVITET Kontakt 
Mandag  5.55 Morgenroning (Se opslag) Knud Trykker 

 8.00 Kaffebord/formiddagsroning  Christen 

 16.15 Quinderoning Helle Skovsgaard 

    

Tirsdag 5.55 Morgenroning  Knud Trykker 

 10.00 Tirsdagspigerne Elsbeth 

 17.00 Sved på panden (herrer) Knud Hansen 

    

Onsdag 5.55 Morgenroning  Knud Trykker 

 8.00 Formiddagsroning Christen 

  Opret rotur  Se rokort.dk 

    

Torsdag 5.55 Morgenroning  Knud Trykker 

 17.00 Klubaften* Se rokort.dk 

    

Fredag 5.55 Morgenroning  Knud Trykker 

 8.00 Formiddagsroning Christen 

    

Søndag 10.00 Klubroning kort/lang tur Se rokort.dk 

 

*) Som regel første torsdag i hver måned maj-september: Ro og Grill. 

Tilmelding til salatbaren. Kød skal du selv tage med.  

 
Morgenroning til 18/9. 
 
mails bliver du gennem rosæsonen inviteret på ture af kortere eller længere 
varighed. Via rokort.dk kan du selv invitere til rotur, når det passer dig.  
 



 

4  

 

ROPOSTEN nr. 3 2015 

 

 
 

 

 

 

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. 50 pr. portion. 
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Årets kaproning - mød op og støt gutterne 

Den evige Jøde – afvikles i år torsdag den 3. september. 

Holdkæmper Knud Maskinmester vil gerne have stort 

publikum til denne spændende dyst, og har derfor henlagt 

kaproningen til en RO & Grill-aften. 

Det betyder flere muligheder for aftenen. Der kan ros kl 17 - 

19.30, som sædvanligt, eller man kan følge dysten om den 

enestående smukke pokal fra roklubbens balkon. 

Kl. 20 er der fælles spisning for alle tilmeldte, både 

medlemmer og gæster fra Rudkøbing. 

Pris 50 kr per person. 
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Pinsetur 

 

Svendborg 

Roklub var 

pinselørdag 

inviteret på rotur 

til Brandsø af 

Assens 

Roklub. Berit, 

Niels og jeg 

takkede ja, og vi 

var i Assens kl. 

8.00. Desværre 

blæste det for 

meget til, at vi 

kunne komme 

ud. 

Turarrangøren, K

arsten, havde dog 

en plan B. Han 

ringede til 

Kolding, og kl.        9.30 roede 4 både ud på Kolding fjord. Her er utrolig flot - 

vinden blæste den rigtige vej, solen skinnede. Så vi fik en rigtig på en dejlig 

tur.  

Morgenkaffen fik vi ved Skærbæk og frokosten i Snoghøj. Herfra kunne vi se 

grupper spadsere over den gamle Lillebæltsbro højt oppe. 

Tekst, foto og  arrangør    

Inge 
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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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Fra min ferielangtur på Themsen i uge 28 

Jeg startede fra Svendborg lørdag morgen med natbus til Nyborg. 

Herfra fulgtes jeg med 3 andre deltagere til Billund, hvor vi skulle med 

fly kl. 06.25 for at være fremme ved  Oxford Rowing Club til aften. I 

alt var vi 21 deltagere, heraf 2 turledere. Vores tur på Themsen var på 

godt 200 km,  delt op i 6 etaper med overnatning i roklubber på 

medbragte underlag og 

soveposer.  

Vi havde godt vejr på 

hele turen, kun ca. 10 

min. regn på de 8 dage 

vi var afsted. 

 Themsen var helt 

anderledes, end jeg 

havde forestillet mig. 

Vandet var roligt og 

næsten uden medstrøm. Vi kom igennem 30 sluser. Det i sig selv var 

en oplevelse hver gang. Højdeforskellen lå på 5 – 7 meter. Slusernes 

vægge drev med ulækker 

slim.       

Vi havde medbragt 6 

toårers inriggere. Her fra 

vores klub drejede det sig 

om "Sparekassen".   
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Bådene blev kørt  til Oxford på trailer af de 2  ledere.  

Hver dag roede vi med forskellige deltagere i bådene. Der var et 

utrolig godt sammenhold og højt humør på hele turen. Hver dag var 

3 af os på landhold. Det betød, at man kørte bilen med bagagen, 

sørgede for indkøb, lavede morgen- og aftensmad og gjorde klar til, 

at vi kunne smøre en 

madpakke til frokost.   

Alt forløb stille og roligt indtil 

London Rowing Club. Herfra 

oplevede vi virkelig, hvad 

strøm er. Vi havde glædet os 

til at ro under Tower Bridge 

og alle de andre broer, 

men her havde vi nok at 

gøre med at holde båden 

på rette kurs og fri af 

bropiller og diverse 

turistbåde. Disse satte 

nogle voldsomme søer,  der kom tilbage fra bolværket,  som forkerte 

søer. Det hele gik så stærkt, at vi ikke fik tid til at nyde den dejlige 

passage gennem City. 

 Jeg havde forestillet mig at tage nogle gode billede, det blev 

desværre kun til et par stykker.  
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Vi venter på, at 

slusen skal åbne 

 

 

 

 

 

Den sidste del af 

turen flød vi med kraftig medstøm. Men da vi nåede vores  endestation, 

var alt vandet desværre løbet ud i havet. Højdeforskellen mellem høj- og 

lavvande er i Themsen ca. 6 – 7 meter. Tilbage var stort set kun mudder,  

som vi vadede igennem ind til det faste slæbested, hvor vi kunne få 

bådene op. 

Efter rengøring og pakning af bådene på traileren, som næste dag 

skulle til Skotland,  gik turen ind til roklubben for en sidste 

hyggeaften og overnatning. Næste dag var det farvel til 

rokammeraterne, og turen gik hjemover.  

 Det var en vel tilrettelagt tur, og en fantastisk dejlig rooplevelse. 

Jeg vil ønske at flere herfra, vil benytte DFfR s  mange tilbud om at 

komme ud og opleve andre rofarvande. 

195402 Ole Hansen 
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Øhavstur 2. - 5. juni 2015 

Kan I huske de fire sommerdage i juli ? ellers kan I bare 

spørge os :  Astrid, Inge, Lene, Lise, Maria og Finn. 

Det gode vejr begyndte torsdag den 2. juli og søndag nat 
den 5. juli var det slut – stor tak til vejrguderne ! 

Torsdag den 2. 
Vi mødte kl. 10 og i løbet af ingen tid var Tjalve og Iholm pakket med alle 
fornødenheder til fire skønne dage i Øhavet. Det gik rask vest ud - mod 
strømmen, men sådan er det jo engang imellem. På grund af strømmen holdt 
vi os helt inde under land på Tåsinge, det gav også fint læ for den friske vind 
fra sydøst, og så var der yderligere den fordel, at vi var tæt på broen ved 
Degnemosen, hvor Willy var så venlig at levere 2 glemte redningsveste – tak 
for det.  
 
Første stop var formiddagskaffepause ved Bækkehave. Der var lidt snak om 
vi, som planlagt, skulle ro til Drejø Gamle Havn og spise frokost, eller om der 
måske var lidt for livligt på den anden side af Vornæs. Den beslutning blev 
udskudt til vi, efter et friskt kryds over til sydsiden af Skarø, meget hurtigt 
blev enige om at droppe Drejø i denne omgang. I stedet roede vi rundt om 
Skarø og gik i land på den lille sandstrand på vestsiden af øen og holdt en 
dejlig frokostpause, inden turen fortsatte rundt om revet ind til Skarø Hytten. 
Vinden var i mellemtiden gået i nordøst – den var bestemt ikke flovet, så der 
skulle arbejdes godt for sagen, og alle var ekstra glade for beslutningen om at 
droppe Drejø. 
Der blev pakket ud, slået lejr, drukket kaffe og badet – det var jo pludselig 
blevet sommer ! 
Efter et lille glas med tilhørende snacks serverede Lise den skønneste Lasagne 
med tomatsalat og et lille bæger Skyr til dessert – det hele foregik på 
terrassen med første parket til hejrene på engen og den fantastiske 
aftenhimmel og solnedgang over Øhavet.  
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Fredag den 3. 
Efter en rask svømmetur serverede Inge og Maria et overdådigt morgenbord, 
med alt hvad hjertet kunne begære -  incl. hjemmebagt brød og boller. 
Derefter smurte vi madpakker og gjorde klar til at gå i bådene.  

Turen gik vest over langs Drejø og via Flæskholm mod Revkrogen på 
Avernakø, hvor vi holdt bade-, kaffe- og badepause. Derefter roede vi nord 
om Avernakø til øens vestligste punkt Avernakø Hoved, hvor vi holdt en lang 
bade-, frokost og badepause. Derefter videre syd om Avernakø tilbage til 
revkrogen, hvor det var blevet tid til en bade-, kaffe- og badepause. Det er 
altså ikke en trykfejl, at jeg skriver bade to gange, for det blev meget hurtigt 
fast rutine at begynde pausen med en dukkert før kaffen eller frokosten og så 
lige tage en dukkert mere inden afgang. Fra Avernakø roede vi rundt om 
Skoven og syd om Drejø forbi nudistlejren og hen til vores landingsplads på 
stranden ved de nye shelters. Der sad nogle flotte fyre på en flåde ud for 
nudistlejren, og damerne sendte lange blikke, men de blev dog ombord.  

Shelterne blev taget i øjesyn og i brug. De er meget flotte, men rigeligt smalle 
til to personer, og det store shelter til tre personer er direkte dårligt 
indrettet. Med henvisning til kraftig snorken, fik jeg mit eget shelter, Maria 
og Inge lå på sned i det andet to personers shelter, Lene bredte sig alene i det 
store shelter, Astrid lå i Lises telt medens Lise lå på plankebordet i 
”spisekrogen” – men det var alt sammen først meget senere. Først skulle der 
bades, og så skulle vi have before dinner drinks og snacks i det groft 
tilhuggede møblement på toppen af diget, hvorfra der er den flotteste udsigt 
over Skovens Vig. Lene stod for middagen, som blev tilberedt på ægte 
spejdermaner over åben ild, men det blev den bestemt ikke dårligere af, 
menuen var moseand, bagt kartoffel og grillet majs, salat og dessertkage. 
Under middagen var det efterhånden blevet mørkt, men Lene fandt 
pandelampe og beskæresaks frem, og så samledes vi omkring bålet til 
fællessang og lejerbålshygge – godt hjulpet på vej af et glas rødvin eller to  -  
LIVET ER DA HERLIGT !    
 

                                                                                                       Fortsættes 
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Inge har igen været flittig med kameraet og sendt Roposten en stribe 

billeder, som flot illustrerer den herlige tur. 
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Lørdag den 4. 
Efter en dejlig nat (selv Lise klarede den fint under åben himmel) og en rask 
svømmetur kastede vi os over Inges og Marias morgenbord. I dag skulle der 
ikke smøres madpakker, for planen var at spise frokost hos Fru Berg i Marstal 
– men derom senere. 
Bådene blev sat i vandet og pakket, og så gik det rask sydøst over mod 
Birkholm og videre imellem Store- og Lille Egholm imod Halmø, hvor vi 
landede på nordsiden lige før Halmø Gavl og fik de obligatoriske svømmeture 
og den hårdt tiltrængte kaffepause, hvorefter vi fortsatte til Marstal. For at 
slippe for trængslen i havnen gik vi ind på stranden lige før indsejlingen til 
havnen. Der var ikke så meget plads, men det gik, og svømmeturen var intet 
mindre end pragtfuld, for nu var det efterhånden blevet særdeles varmt. Iført 
vores bedste landgangstøj begav vi os op til Fru Berg og indtog en dejlig 
frokost på terrassen I SKYGGEN – der røg også en enkelt kold fadøl 
indenbords – ikke fordi vi havde lyst MEN VI TRÆNGTE ! 
Efter frokost spadserede vi en lille tur på havnen for ikke at ro ud i den 
allerværste hede, men det var også for varmt til at spadsere, så inden længe 
flokkedes vi om ishuset, inden turen gik tilbage til bådene og en hårdt 
tiltrængt svalende dukkert. 
Fra Marstal roede vi syd om Halmø til Birkholm via Egholmene. På Birkholm 
har de også fået nogle fine shelters lige ved havnen. Vi badede og drak kaffe 
inden turen gik videre øst om Hjortø og Hjelmshoved tilbage til Skarø – denne 
gang øst om. 
Der blev badet og hygget på terrassen med et lille glas og snacks indtil Astrid 
serverede den dejligste Chili Con Carne – trods varmen mangler appetitten 
ikke noget oven på sådan en dags arbejde. Aftenen på terrassen var 
fuldstændig fantastisk med masser af hejre og kødkvæg på engen, som på et 
tidspunkt kom drivende helt tæt forbi os – kødkvæget altså. 
 

Søndag den 5. 
Så blev det turens sidste dag. Efter morgenbad, morgenmad og 
madpakkesmøring var det tid til pakning og slutrengøring i hytten. Det hele 
blev overstået så hurtigt, at jeg knap kunne nå at pakke mit telt sammen, før 
alle var klar til afgang fra øen.  
 



 

16  

 

ROPOSTEN nr. 3 2015 

 

Vi roede øst om Skarø tværs over Højesteneløbet, hvor jeg gav lidt 

anskuelighedsundervisning i pejling af andre fartøjer (læs Ærøfærgen). Vi 

fortsatte mod Skovballe, men for at slippe for alt det rådne tang ved 

Skovballe landede vi ud for Skarregårdsvej lidt nord for Skovballe, hvor der er 

en fin lille sandstrand. Der er ikke ret dybt, men vi fik os da et par 

Turen fortsatte derefter rundt om Vårø Knude langs Monnet, hvor vi lige 
måtte hold en lille badepause på det lave vand – for det var altså meget 
varmt. Som allerede planlagt hjemmefra kom vi fint igennem Siø Sund med 
dejlig nordgående strøm og nåede således frem til næste stop på den lille fine 
sandstrand ved Vemmenæs gamle campingplads, hvor der også er opført et 
par af de nye shelters. Ventetiden indtil strømmen blev vestgående brugte vi 
til at bade, spise frokost og bade igen samt slappe af og sole os. 
 
Turen sluttede med vinden i ryggen over Lunkebugten og den herligste 
medstrøm ind igennem Sundet. Vi landede ved Roklubben omkring kl. 15.15 
med 124 km på bogen. 
 
Turen var Astrids praktiske prøve i forbindelse med at erhverve 
langtursstyrmandsret – HUN BESTOD MED GLANS. Stor tak til alle for en 
herlig tur og sikken et traktement ! 
Hvad jeg lavede ?  jeg nød det !  –  nå ja, så havde jeg også ansvaret for kage 
til alle kaffepauserne og snacks til before dinner drinks. 
 
Finn (referent) 
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Fyn rundt 1965 

For ca. en måned siden (juni 2015) blev jeg kontaktet af en af mine venner, Johnny 

Rusbjerg fra Odense Roklub. Han havde hørt, at nogle roere fra Kerteminde Roklub 

havde roet Fyn rundt i en coastal 4x+ (dobbeltfirer med styrmand) på 38 timer og 50 

minutter og at Kerteminde-roerne mente, at det var rekord. De har skrevet på DFfRs 

hjemmeside om deres tur med overskriften ”Vi gjorde det”.  

Johnny kunne huske, at jeg engang havde fortalt om, at jeg for længe siden havde 

været med til at ro rundt om Fyn endnu hurtigere i en 2-årers inrigger. Han mente, at 

Kerteminde-roerne ikke skulle tro, at de havde slået rekord selvom vores Fyn rundt 

roning var gjort for længe siden. Johnny havde også talt med Mette Bacher, 

København. Hun redigerer roinfo.dk. Mette mener det samme som Johnny og hun 

ville gerne have min bekræftelse og min historie om vores Fyn rundt roning og om vi 

evt. havde beviser – f.eks. avisudklip. Det fik hun, og på det grundlag har hun skrevet 

en artikel på roinfo.dk under overskriften ”Fyn Rundt rekord fra 1965 består”. Læs 

evt. hendes artikel.  

Men jeg vil her fortælle om turen og baggrunden herfor. Svendborg Roklub var der to 

stærke roere, som hed Leo Skovø og Ture Grønlund Jørgensen. De havde i nogle år 

tilhørt danmarks-eliten i dobbeltsculler. De skulle p.g.a. militærtjeneste ophøre med 

kaproning. Leo og Ture var i sagens natur meget stærke roere. Ved en sammenkomst 

havde nogle Fredericia-roere stolt fortalt, at de havde roet Fyn rundt på 48 timer i en 

fireårers inrigger.  Straks siger Leo og Ture: " Det kan vi gøre i den toårers". Jeg ved 

ikke om de væddede om det. Men turen skulle gennemføres og de søgte i Svendborg 

roklub efter en langtursstyrmand. Jeg var dengang medlem af Svendborg Roklub og 

jeg meldte mig. Jeg havde også været kaproer (i Faaborg Roklub). Jeg havde 

langtursstyrmandsret. Selv om jeg ikke styrkemæssigt kunne leve op til Leo og Ture, 

kunne jeg dog bidrage med min langtursstyrmandsret og mit kendskab til farvandet. 

Og jeg kunne også ro stærkt. 

Vi havde forinden regnet ud, hvornår vi skulle starte for at få medstrøm ud af 

Svendborgsund og var klar over, at vi skulle ro stærkt for at være i det smalle af 

Lillebælt 12 timer efter, så vi også ville få medstrøm dér. 

Vi startede fra Svendborg Roklub natten mellem fredag og lørdag d. 6. og 7. august 

1965 kl. 01:15. Vi roede i roklubbens meget ”velgående” båd ”Orloff”, som stadig 

findes i Svendborg Roklub. Vi havde en kraftig medstrøm ud af Svendborgsund. Da vi 
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var mellem Avernakø og Lyø, var det blevet lyst. Efter 11 timer var vi ved Middelfart 

Roklub. Vi kunne altså tillade os at holde pause og alligevel have medstrøm nordpå i 

Lillebælt. Ud af Lillebælt havde vi som ventet stadig medstrøm. I Båringvig var der 

store bølger og vi fik vand indenbords. Derfor var vi nødt til at gå ind til Bogense 

Roklub for at tømme båden. Det gik der en halv time med. 

Derefter roede vi i ét stræk fra Bogense til Lundeborg. Da vi rundede Fynshoved 

konstaterede vi, at den smule strøm der var i Storebælt havde vi med os. Så det gik 

fint langs hele Fyns østkyst. Vi kunne nu se, at vi ville være i Svendborg tidligere end 

vi havde regnet med. Vi gik ind til Lundeborg for at ringe til vore klubkammerater for 

at få dem til at tage imod os i roklubben og få pressen med derned. Det var nu blevet 

søndag formiddag. Der gik en halv time i Lundeborg. I Skårupøre Sund havde vi også 

en stærk medstrøm og præcis kl. 12 søndag middag stod vi på Svendborg Roklubs 

bro. 34 timer og 45 minutter efter starten. 

Vi havde alle odds med os: Vi havde en ualmindelig god og velgående båd. Leo og 

Ture var stærke kaproere og vi var godt sammenroede. Hvor der var strøm havde vi 

den med os og hvor der var vind havde vi den med os. Vi tror at det bliver svært at ro 

hurtigere rundt om Fyn i en 2-åres inrigger. 

Der kom en artikel i Svendborg Avis mandag d. 9. august under overskriften ”Roede 

280 km på 35 timer” og med et billede af os tre roere der gør alt for ikke at se trætte 

og søvnige ud. Men det var vi. I august i år er det 50 år siden. Leo ror stadig (eller 

igen) i Svendborg Roklub og jeg ror i Faaborg Roklub. Ture ved vi ikke noget om. Han 

har vidst i mange år boet i Grønland. Vi er alle tre omkring 70 år nu. 

Foruden Fredericia-roerne og os er der andre der har roet hurtigt Fyn rundt: 

I ca. 1980 var der vidst en 4-årers inrigger fra Nyborg, der kom rundt om Fyn i ét 

stræk, men de havde følgebåd med, hvor der var udhvilede roere til at skiftes til at 

ro. Så det er slet ikke sammenligneligt. Jeg kender ikke deres tid, men da det er 

usammenligneligt er det jo heller ikke så interessant.  

Mig bekendt er det nærmeste vi kan komme noget sammenligneligt nogle 

Middelfart-roere, der i 2001 roede rundt på 44 timer og 5 minutter.     

Vi underkender ikke det Kerteminde-roerne og de øvrige nævnte har gjort. Vi synes 

det er flot. Vi kan bedømme det for vi ved hvor hårdt det er. 
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Jeg ved ikke om Kerteminde-roerne ser denne artikel, men ellers tillykke med det. I 

har roet stærkt i coastal-båden. Vi var dog hurtigere. Men I kan jo prøve igen. Hvis 

ikke I denne gang har regnet på strømforholdene, så prøv det næste gang. Så slår I 

sikkert jeres egen rekord. Men I skal ikke holde ca. 8 timers pause som I iflg. jeres 

beretning på DFfRs hjemmeside gjorde i Bogense. 

Tage Andersen, medl. nr. 37 i Faaborg Roklub 

 (Indlægget er en smule forkortet. GC) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Der er en flok, som på forskellige måder yder en indsats for at holde klubhus 

og omgivelserne pæne og rene. Det nyder vi alle godt af. 

Her er det Tove og Margit, der er i gang med skuffe jern og rive. 
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Flot reklame for roning 

"Hvis vi skal være med, skal vi gøre det ordentligt!" siger Ole Hansen. 

Og det er ikke tomme ord. 

Den 13. juni deltog klubben  i en kampagne for sport i Christiansminde med 

en flot,  informativ udstilling, som Ole var mester for..  

Mange besøgte udstillingen, og adskillige ville følge op og overveje, om 

roning kunne være noget for dem. 

Det er Inge og Ole, der demonstrerer romaskinenens funktion.    
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ROPOSTEN nr. 3 2015 

 

 

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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ROPOSTEN nr. 3 2015 

Angående tegning af annoncer 

Annonceindtægterne er væsentlige, for at Roposten kan udgives. Derfor 

opfordres medlemmerne at skaffe nye annoncer. 

Det sker, at der trods velvilje går kludder i det, når der tegnes annoncer. 

Derfor vil I nedenfor kunne læse, hvordan man bærer sig ad.      

Hvis et firma viser interesse, kan I oplyse, at - annoncen kan fylde en hel, en 

halv, en fjerdedel eller en ottendedel side i bladet. Det kan være en god ide 

at vise en annonceside i bladet og for at undgå skuffelser gøre opmærksom 

på, at det er i sort/hvid.           

- priserne er henholdsvis 1.800 kr,  1.000  kr,  600 kr  og  400 kr  gældende for 

et års fem numre. 

 - annoncen mailes i passende format til redaktøren glcmlc@mail.dk. 

Annoncøren vil efterfølgende få bladet tilsendt.  

Kassereren sender en momsfri faktura pr. mail til annoncøren efter at første 

blad er tilsendt.    

 

                               

 

mailto:glcmlc@mail.dk
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Hyggelig Sct. Hans aften med RoVennerne  

Der var lagt op til en stemningsfuld og hyggelig Sct. Hans aften i SR. 

Vejret var perfekt, så der kunne startes med en ro tur, inden 

spisningen, der startede kl. 19.30. Der var tilmeldt 36 voksne og 3 

børn. 

Arrangementet startede med at der blev budt velkommen, og vi fik et 

glas champagne på den solfyldte terrasse. Maden indtog vi inde. Der 

var buffet med 3 slags hjemmebagt brød, tzatziki, oliven, feta og 

lækker salat, 3 slags hjemmelavet pizza med kylling, skinke eller 

oksekød.  

Der var en rigtig god stemning og der blev snakket og hygget over 

maden. Efter alle havde fået hvad de kunne spise, trak man ud på 

terrassen igen, for at se på bål. Slæbestedet og pontonbroen, var 

illumineret med 10 haveblus. Der var flere, som tog en tur på vandet 

igen, og først vendte hjem ved kl. 23,30 – tiden. Mange blev i klubben 

og hyggede videre. 

Det var desværre ikke lykkes at få en annonce om arrangementet i 

klubbladet. Derfor er der mange af de ældre rovenner, som ikke er på 

rokort.dk, der ikke var informeret om arrangementet. Det beklager vi. 

RoVennernes bestyrelse er meget tilfreds med arrangementet, som 

blev bakket fint op af mange aktive roere og gav et fint overskud. 

På bestyrelsens vegne                 

Erhard Rasmussen 
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ROPOSTEN nr. 3 2015 

Kære medlem af RoVennerne 

Vi skriver til dig/jer, fordi der er flere ting som desværre ikke har 

fungeret tilfredsstillende op til årets generalforsamling. 

Der blev valgt en ny bestyrelse, som bl.a. har arbejdet på at få 

bragt medlemskartotek, kontingent og regnskab i orden. 

I den forbindelse har vi opdaget, at vi mangler at registrere 

indbetalinger fra knap halvdelen af medlemmerne, samtidig med 

at vi har nogle ikke definerbare indbetalinger. 

Vi kan heller ikke se, om der er sendt opkrævninger ud til alle for 

medlemskab 2015 – derfor denne meddelelse. 

Jeg vil derfor beder dig/jer svare på denne mail, hvis i har betalt 

kontingent for 2015 og samtidig oplyse adresse / mobil nr. så vi 

kan få opdateret vores medlemskartotek. 

Hvis i ikke har betalt og fortsat ønsker at støtte RoVennerne, vil 

jeg bede jer indbetale kr. 85,- for singler / kr. 150,- for par på 

Reg.nr.: 2680, Konto nr.: 6272958244 med oplysning om navn, 

adresse og mobil nr. 

Jeg kan desuden oplyse, 

at bestyrelsen indtil nu har 

planlagt 3 arrangementer 

til efterår/vinter.  

Mvh 

Niels Raunholt 

(Kasserer f. RoVennerne) 

                                    Bestyrelsen    
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ROPOSTEN nr. 3 2015 

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: 

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: 

 

   

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@mail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Det var trods alt ikke 

blæsevejr hver dag      

 

 

 

 

 

 
 
 

      ROPOSTEN 
SVENDBORG ROKLUB 

Østre Havnevej 20 
5700 Svendborg 

 


