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Aktivitetskalender
Dato

Kl

Aktivitet

Ansvar

6/9

Kaproning "Den evige jøde" Rudkøb.

18/9

Morgenroernes sæsonslut m. brunch

Kirsten A

Rovennernes fødselssdagsfest

Erhard

Deadline Roposten

Gunnar

6/10

18.30

7/10
25/10

20.00

Start på svømning (Centrumpladsen)

6/11

14.00

Standerstrygning

Christen

7/11

8.00

Store vaskedag

Christen

17/11

19.00

Rovennerne: Foredrag om Grønland

Erhard

Deadline Roposten

Gunnar

22/11
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Ugeskema
FASTE AKTIVITETER
Rodage i udendørssæsonen:
DAG
KL.
AKTIVITET
Kontakt
Mandag
5.55
Morgenroning (Se opslag)
Kirsten A
8.00
Kaffebord/formiddagsroning Christen
Helle Skovsgaard
16.15 Quinderoning
Tirsdag

5.55
10.00
17.00

Morgenroning
Tirsdagspigerne
Sved på panden (herrer)

Kirsten A
Elsbeth
Knud Hansen

Onsdag

5.55
8.00
18.30
17.00

Morgenroning
Formiddagsroning
Fællesroning
Gigroning m. dobb.åre

Kirsten A
Christen
Se rokort.dk
Cssper

5.55
17.00
17.00

Morgenroning
Klubaften
Gigroning m. enkeltåre 4-gig

Kirsten A
Se rokort.dk
Casper

Fredag

5.55
8.00

Morgenroning
Formiddagsroning

Kirsten A
Christen

Søndag

10.00

Klubroning kort/lang tur

Se rokort.dk

Sommer
Torsdag
Sommer

Gigroning: Tilmeld dig på rokort.dk
Via rokort.dk, opslag og mails kan du også selv invitere til roture.

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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3 år
Den 6. august 2013 kom vor nye flydebro flydende. Den afløste den
gamle bro, som mange var rigtig trætte af. Men ænderne elskede den
bro og delte den med roerne - november til april til ænderne og resten
til roerne.
Ænderne brød ofte
aftalen, men det
var nu ikke så
slemt, for broen
bestod af riste, og
ved højvande og
regnvejr forsvandt
ændernes
efterladenskaber
ganske af sig selv.

Men som antydet overskyggedes broens gode sider af forskellige
ulemper. Den stod solidt og urokkeligt på pæle, og det var jo godt nok,
men det bevirkede, at den
stod
under vand ved højvande,
og man måtte iføre sig
bare fødder, badesko eller
gummistøvler, når man gik
ud på broen og skulle op i
bådene. Og det var virkelig
op, husk på, at vandlinjen
var på højde med broen.
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Til gengæld skulle man
jo umiddelbart tro, at
lavvande var det
ideelle. Men nej.
Mange har med store
betænkeligheder stået
på broen og kigget
ned, dybt ned, i båden
og imødeset skrabede
knæ og albuer i
forsøget på at lade sig glide ombord.
I 2012 modnedes tanken om at udskifte den gamle bro med en
flydebro, og bestyrelsesmedlemmerne kastede sig ud i et projekt, som
de måske ikke havde begivet sig ud i, hvis de havde kendt den
arbejdsbyrde, der i et års tid ville hvile tungt på deres skuldre: Lange
forhandlinger med brofirmaerne, misforståelser, brudte løfter,
praktiske vanskeligheder og meget mere var opslidende.

Men en skønne
dag lå den der, og
den var flot. Og
meget bedre end
den gamle.
Bådenes ræling
og broen ligger
nu altid i samme
passende højde i
forhold til hinanden, og kun
regnvejr og frådende bølger gør broen våd. Til gengæld skal der spules
og fejes jævnligt for at holde den ren.
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Det er tilladt for enhver at følge de
to herrers eksempel, så er vi fri for
at skulle rense skosålerne efter en
tur på broen.

Med lettelse
konstaterede
vi, at broen
kunne klare
en efterårsstorm

Roklub med flydebro

Hilsen fra Svendborg
6
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311 km medstrøm/25 slusninger/2 overbæringer
og kantareller en masse i det tidligere DDR
Den 9. juli tog 3 glade roere, Casper, Berit/OR og undertegnede, med
”Skarø” på slæb af sted på 8 dages roferie i det tidligere Østtyskland
ikke langt fra grænsen til Polen. En tidslomme der, selv 26 år efter
genforeningen, synes fattig og mange steder helt uberørt af det tyske
Wirtschaftswunder.
Turen foregik på søer, floder og kanaler sydøst for Berlin, primært med
overnatning i lokale roklubber, hvor vi alle steder blev modtaget med
utrolig stor gæstfrihed og hjælpsomhed. Langt de fleste roklubber har
rigtigt gode overnatningsmuligheder med sovesale eller værelser samt
køkken- og badefaciliteter. Kun eet sted måtte vi have gang i egne
luftmadrasser og liggeunderlag.
En særlig stor oplevelse var turens første dage i Spreewald, Tysklands
Grønne Venedig, et landskab
med 1500 km kanaler ca. 70 km
syd for Berlin. Her roede vi i
flodløb omgivet af nærmest
uberørt, grøn urskov og oplevede
sumpbævere, svaner med unger,
traner, hejrer og isfugle på
nærmeste hold. I Schlepzig,
”Unterspreewalds hjerte”, havde
vi 2 overnatninger på kroen, og
kunne morgen og aften overvåge
den lokale storkefamlies 6 unger
lave flyveøvelser på redekanten.
Også et meget rigt myggeliv
kunne byen byde på .
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Efter Schlepzig og
Spreewald gik turen
videre til Beeskow, hvor
vi boede sammen med
cykelturister, lystfiskere
og andet godtfolk på et
slags vandrerhjem, som
lå i forbindelse med den
lokale roklub. Her
oplevede vi også
begrebet ”Ruhetag”,
hvilket betyder at de fleste spisesteder er lukkede, og at det var meget
svært at finde et sted at få aftensmad. Det lykkedes dog hos en
fantastisk sød restauratør af anden etnisk herkomst end tysk, som var
lige ved at lukke køkkenet.
Meeen, hvis vi skyndte os at
bestille, var det ok. Jahla
Jahla. Casper fik også
lejlighed til at udveksle
løgnehistorier med de
lokale herreroere, som var i
gang med ”after-roning” i
bådhallen.
I Fürstenwalde måtte vi
have gang i eget sovegrej i
robassin-rummet, da
klubben havde besøg af en
skoleklasse, som
overnattede i klubbens
gæstehytter. Der var
desuden klubaften med
rigtig mange gigbåde på
vandet. Begge dele betød,
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at der var god hjælp til at få
alt vores pik-pak og båden
løftet op af en meget
høj/stejl sliske. Fra
Fürstenwalde til Rahnsdorf
roede vi på Müggelspree, et
meget snoet og smalt flodløb,
og her oplevede vi turens
første regn. Stille men
vedholdende i 3-4 timer.
Heldigvis holdt det op, inden
vi nåede frem, så vi kunne ro
os tørre. Undervejs holdt vi
eftermiddagspause på en
biergarten i det meget
charmerende kanalsamfund,
Klein Venedig. Her ligger
småbitte gamle
kolonihavehuse fra Ruder Konges tid side om side med nyopførte
pragtvillaer, alle med haver lige ned til kanalkanten. I roklubben i
Rahnsdorf blev vi hjerteligt modtaget af bestyrerparret Bärbel og
Werner. Af høflighed startede jeg med at kalde hende Frau Bärbel, men
blev med glimt i øjet korrekset: ”Kein Frau, nur Bärbel”.
Næste dag blev turens korteste med kun 28 km og med mål i
Rudergesellschaft Wiking Berlin e.V. De første km gik fra øst mod vest
på Großer Müggelsee og bød på turens første og eneste blæsevejr. Ren
modvind med pænt store bølger som resultat. Casper, som sad etter hele
vejen over søen, måtte skifte tøj fra inderst til yderst i en kajakklub i
Berlin. Turen gennem den sydøstlige del af Berlin gik forbi den
imponerende 30 meter høje aluminiumsskulptur The Molecule Men,
som står ude i floden Spree, og som symboliserer naboskabet mellem de
3 bydele Treptow, Kreuzberg og Friedrichshain. I Wiking stødte vi på
en flok roere fra KR og ARK, som var på scullerkursus, og igen var der
rigtig god hjælp at hente til at løfte båden op af en lang, stejl sti fra
bådebroen op til klubbens græsplæne.
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Fra Berlin gik turen sydover til
Zernsdorf forbi Regattastrecke
Grünau, Berlins olympiske
rostadion, og flere af de helt
store fine roklubber ned gennem
flere aflange søer. Det var lørdag
og supergodt vejr, og vi
oplevede for første gang rigtig
meget trafik på vandet. Rigtig
mange gigbåde fra de lokale
klubber (der er 58 roklubber i
Berlin), motorbåde og sejlbåde.
Også turens sidste sluse var for
en gangs skyld godt fyldt op af
især motorbåde samt en enkelt
dobbeltkajak og så selvfølgelig
os.
Sidste dag roede vi videre sydpå gennem flere søer, forbi Dolgenbrodt,
som vil være flere SR medlemmer bekendt, retur til vores
udgangspunkt Klein Köris. Skarø blev vasket og lagt på land til næste
hold, som skulle ankomme samme aften, og som skulle ro den samme
tur i lidt forkortet udgave. Klein Köris var i øvrigt det eneste sted, der
ikke var mulighed for brusebad, så det var på hovedet i søen inden
turen gik retur til DK efter 311 kilometers fantastisk stor oplevelse.

Tekst og billeder: Bodil/200302
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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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Vi tjente penge og havde en fantastisk
tur til Skarø
Det kan godt være, at der har været lidt kommunikationsproblemer omkring
vort eventarrangement fredag den 19/8, men vi tjente gode penge til
klubben og havde samtidig en fantastisk tur til Skarø.
Den 19/8 mødtes 6 medlemmer i SR kl. 10. Ole havde allerede klargjort 4 – 4
åres både, så de var klar til transport til Skarø. Knud og Niels kom sejlende fra
Rudkøbing i en herlig gammel lodsbåd, som skulle trække klubbens både til
Skarø. Mona og Jens mødte op med provianten til os alle, så vi rigtig kunne
nyde turen.
Svendborg Roklub blev i foråret kontaktet af et eventfirma, der skulle
arrangere et seminar på Skarø for et kommunikationsfirma fra København. Vi
blev spurgt, om vi kunne give nogle mennesker en god oplevelse på vandet,
ved at nogle af deltagerne fik en rotur. Vi fik aftalt at 32 mand kunne komme
på vandet i en af vore både. Udgangspunktet var Skarøhytten.
Bådene blev fragtet over til Skarø på slæb efter den gamle lodsbåd. Knud og
Niels hyggede sig i lodsbåden, mens Mona, Jens, Ole og jeg sad og styrede
hver sin robåd. Det var faktisk en utrolig flot og spændende tur. Folk kiggede
meget nysgerrigt på et optog af en mere end 100 år gammel træbåd, der
slæbte på en jolle samt 4 robåde. Ærøfærgen satte farten ned, og vi vinkede
til mange både på vejen frem og tilbage til Skarø. En rigtig sjov måde at
komme til Skarø på.
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Fire firere med destination Skarø.
Mona og Jan klar. Ole har overblikket

Vel fremme på Skarø fik vi orden på bådene og fik nu tid til frokost. Vi gik
selvfølgelig op til klubbens lille gode hytte for at indtage en herlig frokost
med tomater og agurker fra drivhuset samt hjemmelavede frikadeller,
kartoffelsalat og æbleflæsk m.m.
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Billedet viser en af
styrmændenes udsigt
undervejs
Nu blev det tid til at tage
imod vore gæster og
prøve at give dem en
dejlig oplevelse på
vandet. Jeg fik 2 hold
unge mennesker ombord
i Pej. Det første hold viste
sig hurtigt at lære
roningens svære kunst.
De roede hurtigt, sikkert
og i god fart. De nød
turen langs revet ved
Skarø. Det næste hold
havde meget sværere ved at få tingene til at fungere, men efter et par
ombytninger i båden lykkedes det at få en god rytme i deres roning.
Deltagerne havde det virkelig sjovt og grinede meget. Jeg er ret sikker på, at
nogle af de unge mennesker vil begynde i en roklub i Københavnsområdet.
Efter endt arbejde fik vi lige en kop kaffe og et stykke ost før turen gik hjem
mod Svendborg. Det blev igen en dejlig tur gennem sundet i det flotteste
solskin. Vi havde virkelig følelsen af, at have gjort noget godt for nogle
mennesker.
Vi ankom til SR og fik bådene ind til vores bådebro og vinket farvel til Knud og
Niels, der skulle sejle lodsbåden til Rudkøbing. Mona, Jens, Ole og jeg fik en
rigtig grim oplevelse, som afslutning på dagen. Helge kom sejlende ind i
havnen og satte så store bølger, at vi måtte kæmpe med de 2 både, som lå på
ydersiden af vor bro. Det gav nogle gevaldige bølger, og vi blev alle 4 godt
våde, men der skete til alt held ikke noget, hverken med os eller bådene.
Godt trætte begav vi os hjemad, da kl. var 21.30. Vi havde vist alle 6 en
utrolig dejlig, spændende og anderledes dag. En stor tak til alle for at være
med til at tjene penge hjem til SR.
Tekst: Jan Rishave
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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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Da olympiaden nu er slut, og ikke mindst udøverne i vores sportsgren sled, så
sveden sprøjtede, og ydede en fin indsats, var det nok på sin plads at skrive et
par ord om DFfR, som vi gennem vor klub er medlemmer af og betaler til.
For at begynde i den grundlæggende ende er her først foreningens formål
(stk. 2):
"DFfR er et forbund af roklubber i Danmark, og har til opgave at virke for
fremme af dansk rosport i alle dens former samt for udbredelse af rosport i
det danske samfund."
Klubber under DFfR har en stribe forpligtelser fx at give den nødvendige
sagkyndige instruktion af hensyn til roernes sikkerhed og over for
medlemmerne at forlange, at de kan svømme 300 m.
Til gengæld yder DFfR på mange måder støtte til klubberne. Det kan være
gennem træningsprogrammer som 60+ eller RoBattle, hvor skolebørn
inviteres til ergometer kaproning.
Og DFfR står fx til rådighed med vejledning om klubdrift og juridiske
spørgsmål. Den udlåner både og bådtrailere, og den arrangerer kurser og
ferielangture.
Kort sagt spænder DFfR's virkeområde vidt. På foreningens hjemmeside kan I
se meget mere end nævnt her.
Spørgsmålet er, om DFfR's tilbud lige passer til os, og om vi i rimelig grad
udnytter det udbud, som DFfR står parat med - eller sagt på en anden måde:
Får vi valuta for pengene, når vi år efter år sender kroner til DFfR?
Send din begrundede mening til næste nummer af Roposten.
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Skøn skanderborgtur

Tur til Skanderborg roklub fra 7.-9. juli
Sammen med Skanderborg roklub havde Anette Brun (tidligere
medlem i Svendborg roklub) inviteret os til rotur på skanderborgsøerne.
Maria B., Ninna, Berit og Inge N.J. sagde ja tak.
Vi kørte til Skanderborg og blev godt modtaget af Anette. Det er en
dejlig roklub, der ligger flot og med en fantastisk natur til alle sider.
Vi startede med at ro sammen med
nogle lokale roere på en tur rundt på
Skanderborg sø.
Om aftenen var vi inviteret på grill.
Meget hyggeligt.

Fredag var vi tidligt oppe. Anette kom
til morgenkaffe og madpakkerne blev
smurt. Vi havde planlagt en heldagstur. Ud over at ro et par søer rundt
roede vi ind i Tåning å og sø.
Det blev meget spændende, da vi
skulle under jernbanebroen og
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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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Sankt Hans aften
Atter i år havde Rovennerne arrangeret en hyggelig Sankt Hans aften.
I pænt vejr og med et smukt Svendborg Sund i baggrunden kunne de
fremmødte hilse på hinanden i let sommertøj. Erhard og Niels fik også
fyret op for fyrfadene på broen, men så var vejrgudernes tålmodighed
også opbrugt. Blæst og silende regn fik hurtigt festdeltagerne til at
trække indendørs til hygge og et nydelsesfuldt traktement.
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Nyt fra RoVennerne:
RoVennerne havde inviteret til sct.hans aften. Det blev en
succes. 35 deltagere. Det gav et pænt overskud. Vi startede
med champagne og hjemmebagt brødhapser. Derefter
hjemmelavet pizzaer, med forskellige salater til. Vi sang
midsommervisen i flere variationer. Kaffe og ”rutebiler” til
sidst. Der var en god og hyggelig stemning, selv om vejret stod
på torden og skybrud.

Nye arrangementer:
RoVennerne`s 70 års fødselsdag d. 8/10, afholdes torsdag d.
6/10 kl. 18.30. Fordi vi tror det er nemmere at samle folk en
torsdag aften i stedet for lørdag, hvor fødselsdagen er. Menu:
Stegte ben m. råkost og flutes. Til kaffen svesketrifli.
Næste arrangement bliver et lysbilledforedrag om Grønland af
Poul Weber. Det bliver torsdag d. 17/11 kl. 19.00. Der bliver
serveret franskbrødsmadder m. pålæg i pausen.
Der kommer mere information om tilmelding og pris.

Mvh. RoVennerne`s bestyrelse.
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Svømmeundervisningen
begynder tirsdag den 25/10 og
derefter hver tirsdag til 25/4.

Bestyrelsen arbejder stadig på at
få installeret bådehejs
Formanden opfordrer til, at flere
bliver styrmænd.
Flere gange har der manglet
styrmænd, så det var vanskeligt at
sætte hold.

I det tidlige forår holdes
instruktørkursus.
To week-ender. Søg det - klubben
betaler

Morgenergometerholdet træner dagligt kl. 6.30
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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.
Betaling
Pr. halvår
Pr. år
*)
**)
164,300,840,1.540,-

Kontingent
for
Unge, u/18 år
Seniorer, o/18 år ***)

*) 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 27
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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

Adresse

Næstformand:
Jan Rishave

Bjørnemosevej 4
5700 Svendborg

Kasserer:
Jon Ousen

Mira Mare 3
5700 Svendborg

Rochef:
Knud Reimers

5900 Rudkøbing

Husforvalter:
Carsten Dam
Petersen
Bådforvalter:
Preben
Østergaard

Johan
Lumbyesvej 4
5700 Svendborg
Ørbækvej 292
5700 Svendborg

Instruktionskoor.
Willy Lund

Krøyersvej 16
5700 Svendborg

Turudvalg:
Ninna Larsen

Bladvænget 20
5700 Svendborg

Køkken:
Else Bylov

Tvedhaven 51
5700 Svendborg

Outriggerudvalg
Casper Ørtoft

Toldbovej1A3.mf.
5700 Svendborg

Sponsorudvalg:
Finn Pedersen

Albechsvej 6, st
5700 Svendborg

Rosenvej 16
5874 Hesselager

Telefon
Mobil
62 25 27 70

E-mail
bsogcs@hesselagermail.dk

22 99 75 17
62 21 52 52

jan.rishave@gmail.com

28 90 93 14
62 20 83 43

kasserer@svendborgroklub
.dk
reimersknud@gmail.com

29 70 27 06
dam46@live.dk
20 30 17 99
oester@ofir.dk
30 71 60 88

6221 7201
2094 0886
62 21 40 12
40 82 23 72
22 58 88 16

willylund52@gmail.com

fysninnalarsen@sydfynsnet.
dk
else.bylov@jubii. dk
ortoft@kabelmail.dk

21 68 74 90
62 21 32 72
23 20 34 28
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Funktioner 2:
Medlemskartotek:
Bodil Aagaard

Bøgeløkken 11
5700
Svendborg

86 89 03 48

dille@privat.dk

Flagspættevej
4 5700
Svendborg
Lone
Clemmensen

62 20 57 61

hvergel4@hotmail.com

22 91 40 88
4089 8607

loc@dlf.org

Krøyersvej 16
5700
svendborg
Vildrosevej 4
5700
Svendborg
Nyborgvej 453
5881 Skårup

62 21 72 01

20 15 53 04

Udlejn. egne
både:
Udlejn. af
klubhus:
Margit Hvergel
Udlejn. af
Skarøhytten og
SR-gæsterum
DFfR udst.både
Helle Skovsgaard
Hjemmesiden:
Niels Fog
Roposten:
Gunnar L.
Clausen
Facebookprofil
Majbritt Kjærulff
Rokort.dk
Benny Gliese

Rovennerne:
Erhard Rasmussen

Lille Eng 1c
5700
Svendborg
Knastvænget
10 B
5700
Svendborg
Stubbevangen
6
5700
Svendborg

Helle.skovsgaard@gmail.c
om

61 16 2731
nfp@nielsfog.dk
61 28 57 25
glcmlc@mail.dk
21 28 27 94
majabritt@gmail.com
40 16 52 41

38 79 36 35

SvendborgRoklub@gmail.
com

erhard@mail.tele.dk
23 23 78 37
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