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Højsæson 

Aktivitetskalender   Efterår  2013 

Sept     

21 9.00 Kredstur til Lindelse Nor (Se opslag)  

 

 18.00 Fællesspisning 100 kr. Tilmelding hos Willy 

25 10.00   SR bestyrelsesmøde  Christen 

26 13.30 Præsentationstur t. Chr.minde. Tilmeld Willy 

28 14.00 Muslingetur og spisning. Se opslag Hans Ole 

okt       

3 17.00 Ro og Grill, med klar grill og salat kl 20  

27 11.00 Årets sidste rotur m champagnefrokost  

27 15.00 Standerstrygning med kaffe og kage  

28 8.00 Store vaskedag Christen 

nov       

6 10.00 SR bestyrelsesmøde Christen 

13 19.00 Medlems og styrmandsmøde  

15  Deadline for Roposten Gunnar 

20 19.00 Udvalgsmøde Jan R 

dec       

7 14.00 SR's store fælles JULEfrokost   

11 10.00 SR bestyrelsesmøde Christen  
 

Vær opmærksom på, at der med rochefskiftet er sket ændringer i 

septembers aktiviteter – ligeledes vil der kunne komme ændringer i 

kalenderen for resten af året. 

 

 
 

Kom endelig til møderne i klubben, det er både lærerigt og hyggeligt 
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Ikke en dag uden roning  

Ugeskema 
 

FASTE AKTIVITETER              NYT:  Se onsdag 17.30                   

Rodage i udendørssæsonen: 
DAG KL. AKTIVITET Kontakt 

Mandag  5.55 Morgenroning (Se opslag) Finn 

 8.00 Formiddagsroning  Christen 

 16.15 Quinderoning Helle 

    

    

Tirsdag 5.55 Morgenroning  Finn 

 10.00 Tirsdagspigerne Elsbeth 

 17.00 Sved på panden (herrer) Knud 

    

Onsdag 5.55 Morgenroning  Finn 

 8.00 Formiddagsroning Christen 

 17.30 Fællesroning  Willy 
    

Torsdag 5.55 Morgenroning  Finn 

 17.00 Klubaften: Roning + kaffe/brød 

eller øl-vand/snacks* 
Preben 

    

Fredag 5.55 Morgenroning  Finn 

 8.00 Formiddagsroning Christen 

    

Søndag 10.00 Klubroning Preben 

*) Første torsdag i hver måned: Ro og grill  

**) En søndag hver måned: Langtur kl. 8 til ca. 19 

 
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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Fra billedarkivet: 

Vi nyder en lille tår ved ”Kalven” 

 i august 2009 
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Tak for bidrag i form af tekst og billeder til bladet 

 

INDHOLD                                 NR. 4   2013 

  

Nyt fra bestyrelsen 6 

Brobyggeri 7 

Bølgeskvulp 11 

Nyt fra rochefen 13 

Rotur til Vadehavet 14 

Serien  ”Andre både”                                                                        16 17 

Rovennerne 18 

Den evige jøde 20 

Har I hørt 23 

Standerstrygning 25 

 

 

Roposten kan læses på Svendborg Roklubs hjemmeside, 

hvor den indlægges i sin fulde udstrækning. På hjemme- 

siden er billederne i farver, og det gør dem unægteligt 

flottere end de sort-hvide i bladet. 

 

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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Formanden skriver: 

 

NYT FRA BESTYRELSEN 
 
Så går vi ind i den sidste del af rosæsonnen. Efter en sommer med mulighed 

for mange dejlige ture på vandet kan det konstateres, at der er ca. 2 måneder 

til standerstrygning. Se opslag diverse steder! 

Men også september og oktober kan byde på fine oplevelser på vandet med 

fugletræk og løvfaldsfarver og god motion. Så bare kom af sted. 

Endelig har vi fået vores ny flydebro på plads. Det har p.g.a. entreprenørenes 

evne til at holde tidsplan og aftaler været en langsommelig og træls proces, 

der i skrivende stund ikke er helt færdig. På grund af misforståelse mellem 

entreprenørerne skal forholdene ved landgang og slæbested laves om, og 

optræksslisken flyttes hen til broen. Arbejdet forventes færdigt medio 

september. 

Flydebroen er blevet indviet ved seneste ro- og grillarrangement og taget i 

brug med mange positive bemærkninger, så den skal nok blive en stor succes, 

når den står helt færdig.  

I den forbindelse stor tak til Ro-vennerne for donationen på 60.000 

kr. til broen! 

 

Ved samme grillarrangement med over 40 deltagere sagde vi farvel til vores 

rochef Preben Lundsteen og bød den ny rochef Willy Lund velkommen. 

Formanden holdt en lille tale for Preben og takkede ham for hans engagerede 

og store indsats som rochef. Da Preben har vist, at han har en svaghed for 

fest med kulørte drinks, fulgte der en super flaske rom med, samt ønsket om 

held og lykke til ham og Birgitte i København. 

Vi ønsker Willy velkommen i bestyrelsen og ser frem til at arbejde sammen 

med en mand, der om nogen, kender SR indefra. Tag godt imod ham! Efter 

reglerne er Willy på valg på næste generalforsamling. 

 

Den ny struktur i DFfR har betydet, at Fynskredsen er nedlagt og dens 

værdier realiseret. Det betyder, at ca. 40.000 kr. er tilgået SR. 

Det luner på vores ganske gode økonomi, hvor der er blevet besluttet en 

tiltrængt udskiftning af gasfyret – er sket – og indkøb af 2 ny bådvogne. Også 

på Skarø har der været udgifter til reparation af brøndpumpe, beløbet 

størrelse kendes endnu ikke. Godt hyttens tilsynsførende Arne har styr på 

sagerne. 

 

God efterårssæson!!                                                    Christen Stampe  
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Bedre sent end aldrig 

 

Flydebroen på plads 
 
 

30. juli. Mogens Petersen, Nyborg 
havneentreprenør starter på 
nedbrydning af den gamle bro. Det viser 
sig at den sidder bedre fast end man 
havde regnet med. Derfor måtte den nye 
bro flyttes længere ud mod sundet. 
 
 

Her kan du danne dig et indtryk den nye 

bro – i frit svæv. Den er bygget i Sverige, 

konstrueret af NBC Marine og blev 

leveret den 6. august. Den vejer 21 tons. 

 

 

Så er det lige før ”søsætningen”  - 

Spændende om den flyder eller synker 

Det foregik – til almindelig 

underholdning  - lige over for den ”Blå 

lagune” 

 

 

Broen fragtes ud af havnen. Flåden der 

trækker er en slæbebåd fra Ring- 

Andersen, som beredvilligt hjalp. 
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SKARØ-HYTTEN    
 
SRs medlemmer er 

velkomne til at anvende 

hytten – men ryd lige 

op efter opholdet   
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Nu ligger den der i det mindste 

 
 

Efter afleveringen trækkes broen det 

sidste stykke ind til det endelige 

fortøjringssted.  

Ivrige tilskuere hjælper til. 

 

 

Torsdag den 8. august var der Ro & 

Grill. Det var sidste aften med vor 

rochef Preben. Derfor benyttede vi 

aftenen til at sige farvel og tak, og 

Preben klippede den røde snor.  

Tekst og billeder: Niels Fog 

 

 GC 

Kaptajn Christen på broen 
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Farvel til den gamle – goda’ til den ny 

 

 

                                

 Foto: Svend Aage og GC 

---og imens blev arbejdet fulgt med forventning af medlemmerne  
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Der sker noget i bestyrelsen 

 

 

”BØLGESKVULP” 

behøver ikke at 

være ironisk, 

underfundig eller 

provokerende. I 

denne omgang er 

det simpelthen en 

hyldest til en 

arbejdsom 

bestyrelse. 

 

Bestyrelsesmødet den 7. august var ganske specielt. 

Det blev holdt hjemme hos rochef Preben, og det blev det sidste, som Preben 

deltog i, da han sammen med familien var klar til at flytte til København. 

Hvis nogen er i tvivl, er det Preben, der sidder længst til venstre på billedet. I 

øvrigt i en for ham ganske uvant stilling. Siddende med armene over kors.      

Sædvanligvis er han i fuld fart. 

For megen ros stiger folk til hovedet, siges det. 

Men det skal nu ikke forhindre redaktionen at smøre en ordentlig portion ros 

ud over vor bestyrelse:  

Ud over det sædvanlige bestyrelsesarbejde har bestyrelsen været bebyrdet 

langt ud over det rimelige i forbindelse med udskiftningen af den gamle bro 

og udlægningen af den nye. Skønt arbejdet jo har været udført af 

professionelle ekspertfirmaer, har der været utallige spørgsmål, opgaver, 

møder og problemer, som især Christen og Niels har måttet klare.  

Jeg er sikker på at have hele klubben bag mig i en stor og dybfølt tak til vor 

bestyrelse .                     GC  
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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 almin-

delig 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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Nyt fra den nye rochef 
 

Nyt fra Rochefen 
LangtursStyrmandsKursus afholdes af DFfR i Odense Roklub den 27.-29. 

september 2013.  Jeg har foreløbig 1 deltager – hurtig tilmelding nødvendig. 

På hjemmesiden www.roning.dk under uddannelse finder du andre 

spændende tilbud som f.eks. Ro-Spinning og Materialekursus. Kontakt mig, hvis 

det har din interesse. 

 

VinterRoning kan dyrkes i fiberbådene ”Sparekassen”, ”Skarø” eller ”Iholm” 

forudsat, at roerne FØR standerstrygning 27/10-13 har klargjort / vedlige- 

holdt den pågældende båd til næste sæson. 

Kun erfarne roere får vinterroningstilladelse! 

 

Svømning starter uge 43 TIRSDAG den 22. oktober kl. 20-21 i 

svømmehallen på Centrumpladsen 3. Ingen svømning jule- og nytårsaften samt 

uge 8 den18/2-14. Vi fortsætter helt frem til udgangen af april tirsdag den 29. - 

så kannye roere aflægge svømme- og vesteprøver få dage efter Roskolen 26-

27/4. 

 
Jeg vil opfordre alle til at aflægge den årlige prøve i god tid før stander- 

hejsningen, så flest mulig kan ro fra sæsonstart – selvfølgelig iført oppustelig 

redningsvest. 

                                                                                    Willy Lund 
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Det vilde vesten 

 

Rotur til Vadehavet 

fra 14/6  -  til 16/6 
 

 

Turen var arrangeret af Lina, og vi startede fra Svendborg og møde op i 

Esbjerg roklub hen på eftermiddagen. Formanden modtog os, og vi fik nøglen 

til både klubben og sommerhuset, som de havde lånt os.  

 
 

Desværre var vejret ikke med os. Det stormede og var umuligt at ro i. Lina 

havde imidlertid talt med formanden for Varde roklub, som var så venlig med 

kort varsel at kunne låne os både derfra næste dag.  

Vi kørte så mod sommerhuset i Marbæk plantage, hvor vi skulle bo 2 nætter. 

På vej dertil, så vi ”Mennesket ved havet” også kendt som ”De fire hvide 

mænd” af billedhuggeren Svend Wiig Hansen.  De er 9 m. høje og af beton.  

 

Det var et hyggeligt sommerhus med en skøn udsigt til vand, klitter og marker 

med heste. Vi havde en hyggelig aften. Lørdag var vi tidlig oppe for at smøre 

madpakker og være i Varde kl. 9.  

Her ventede formanden samt en kanin, som sørgede for, vi fik bådene i vandet. 

De var med på turen ned ad Varde å Det gik bare med medstrøm og medvind. 

Men vi skulle jo tilbage samme vej, og det var hårdt. Vi holdt frokost ved 

Janderup kirke og nåede Varde i et ordentligt tordenvejr. I klubben blev vi 

tilbudt et varmt bad og kaffe. Kort sagt  
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en rigtig fin behandling. 

På hjemturen til sommerhuset holdt vi en pause i Hjerting, hvor vi gik ind på 

en café med en flot udsigt ud over vandet. Her fik vi is og varm chokolade. 

Endnu en fin aften i sommerhuset med lækker mad, sang og spil.  

Vi var tidlig oppe om 

søndagen og efter 

morgenmad gik vi en lang 

tur i Marbæk plantage. Her 

er utrolig smukt., med søer 

og træer. På vej til Esbjerg 

besøgte vi Myrthuegård. Det 

er en gammel gård, som nu 

er natur og kultur center. 

Turen sluttede med at se 

fiskerimuseet og frokost i 

klubhuset.  

Også her har vi fået en virkelig fin behandling.  

 

Tak til Lina for en anderledes, men en rigtig god tur med mange oplevelser.   

Vi roede kun 33 km. 

Inge  
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I serien andre både: Sivbåd 

 
Et meget berejst medlem af klubben har sendt dette flotte billede af en 

sivbåd. Det kræver lige et smut til Peru at få sådan en at se. 

                                  

 

 

 

 

Foto: Ninna  
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I serien andre både: Toer med to styrmænd 

 
 

 
 
På en tur til Silkeborg gjorde Leif store øjne, da denne hollandske båd 

med to styrmænd gled forbi.  
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Kommende arrangementer: 
 

1. Bankospil: 
Det årlige bankospil sker fredag d. 8. nov. 2013 kl. 18:00. 

Se særskilt og detaljeret annoncering herom i dette blad samt 

senere på opslag i roklubben. 

2. Foredrag: 
Onsdag d. 15. januar 2014 kl. 18:00 arrangeres der spisning 

(smørebrød) og efterfølgende rejseforedrag med ledsagende  

billeder fra Den Transsibiriske Jernbane af Poul Weber og 

Knud Rasmussen. Nærmere herom i næste nr. af ROPOSTEN 

samt senere på opslag i roklubben. 

3. Generalforsamling: 

Vores årlige generalforsamling med efterfølgende spisning og 

hyggeligt samvær bliver fredag d. 28. februar 2014 kl. 18:00. 

Annonceres senere ved personlig indkaldelse, i ROPOSTEN  

samt på opslag i roklubben. 

Har du lyst til at deltage i alle eller blot nogle af dem, så 

noter det i din kalender allerede nu. 

 
Bestyrelsen 

 

 

  



Svendborg Roklub 
 

Roposten nr. 3 2013 Side 19 

Rovennerne 

  

Ro-Vennerne indbyder egne samt Svendborg 

Roklubs medlemmer med ledsager til  
 

 
 

Fredag d. 8. november 2013 – kl. 18:00. 
 

Aftenens program:  
1. FOMO kommer i anledning af deres 50 års jubilæum 

og orienterer en ½ times tid om deres produkter. 

2. Spisning: Der serveres 3 stk. smørrebrød + 1øl/vand 

pr. deltager. 

3. Bankospillet: Der spilles som sædvanligt 6 spil. I 

pausen mellem 3. og 4. spil serveres kaffe/te og kage. 
 

Prisen for hele arrangementet incl. 6 spilleplader 

er kr. 120,-. 
 

Endvidere sælges øl og vand til rimelige priser. 
 

Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig og 

bindende. Sidste frist er mandag d. 4. november. 

Tilmeldte, som udebliver afkræves kr. 60,-.  
 

Tilmelding: 
På liste (senere i roklubben) eller til Leif Nielsen 

Tlf. nr.: 6220 5058 – E-mail : sonnellino@c.dk).  
 

Bestyrelsen 
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Den evige jøde 

 

Svendborg Roklub på sejrskurs 
 

Kapsejladsen ”Den 

evige jøde” udviklede 

sig til et sandt triumftog 

for SR dette år. Et 

plaster på såret for 

sidste års nederlag. 

Fra klubhusets altan 

fulgtes løbet af en 

anseelig tilskuerskare. 

På den store afstand til 

startstedet kunne tilsku-

erne ikke skelne de to 

både fra hinanden, men 

blot se, at den ene 

søgte ind mod kanten i 

læ for modvinden, mens 

den anden holdt sig 

længere ude og fik 

fordel af strømmen. 

Først var tilskuerne ret 

enige om, at det var smartest at søge læ, men den indstilling ændredes snart. 

For det første viste det sig, at båden længst ude lå forrest og for det andet, 

var det svendborg-

båden.  

Med høj kadence og en 

bemærkelsesværdi 

rytme skar båden sig 

gennem sundets 

sølvblinkende 

småbølger. 
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Den evige jøde 

 

 
Så båden med de blåstribede kunne krydse mållinjen mange 

bådslængder foran rudkøbingbåden.  

 

 Og tilskuerne istemte det 

kendte SR-hurra, så det 

gjaldede ud over havnen.  

Efterfølgende kunne den nye 

roformand hænge medaljer 

om halsen de sejrrige roere, 

og alle kunne begive sig til 

pejsestuen, hvor kaffe med 

madder og chokoladekage 

ventede på at blive sat til livs. 

Roposten havde et par korte interviewes om taktikken. Rudkøbingroeren 

fortalte, at deres taktik gik ud på fra starten at lægge sig i spidsen og så køre 

den hjem derfra. Men desværre for ham, lagde SR-båden stærkest ud.  

SR-roeren kunne røbe, at deres taktik ganske enkelt var at ro alt, hvad de 

kunne hele vejen og hele tiden med kursen ret mod målet. Og det virkede.        

 

I redaktionen glæder vi os over, at roerne lyttede til vore råd i Roposten nr. 2.       

GC   
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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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Gamle nyheder, men alligevel 

Har I hørt?? 

Stor var irritationen, da husforvalteren opdagede, at begge spulepistolerne 

på optrækkestedet var fjernet i nattens mulm og mørke. De var jo ikke blot 

næsten nye, men også af en kvalitet, som sjældent set. Og dermed til en pris, 

som kan få enhver kasserer til at hæve ikke bare ét, men begge øjenbryn.  

Det var ikke sådan, at tyvene havde været omhyggelige med at løsne 

spændebånd o.l. for at få pistolerne fri, nej, slangerne var brutalt skåret over. 

Som erstatning for de forsvundne sølvskinnende pistoler, er et par gamle 

billigt udseende plastikpistoler sat på slangerne. Foreløbig har vi på 

redaktionen ikke hørt om klager over, at de spuler for dårligt. 

Morale: Det er ærgerligt, at vi lovlydige medlemmer i roklubben, der hæger 

om kvalitet og om, at tingene ser ordentlige ud, bliver tvunget at bruge det 

tarvelige udstyr, bare fordi nogen ikke kender forskel på dit og mit.      

Tur til Vadehavet 
Som omtalt andet steds i bladet drog en lille tapper skare til det vilde vesten 

ikke for at ride og kaste med lasso, men for at ro i Vadehavet. De havde det 

hyggeligt sammen med de indfødte, selv om nogle af dem var lidt stive i  

betrækket. 

(se billedet)  
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Fortsat 

Har I 

hørt 

mere? 

 

 

 

 

 

 

 

Forbrugerservice: Vi råder venligst fra, at nogen bruger 

disse mål, hvis de tænker på at bygge en bro. Lad i det hele 

taget være, det er et farligt bøvl.    

Det forlyder, at Ninna er i landet for en kort 

bemærkning  
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To indbydelser 

 

Invitation til 

Standerstrygning  

og Store vaskedag 

Efter en dejlig lang og solrig ro-sommer med mange 

kilometer på vandet og mange bekymringer omkring vores 

nye bro, nærmer tiden sig, hvor vi skal foretage Stander-

strygning og 

efterfølgende 

have Store 

Vaskedag. Der 

er dog tid til et 

par ture på 

vandet endnu. 

Standerstryg-

ningen er 

søndag den 27. 

oktober kl. 15, hvor der efter selve standerstrygningen vil 

være kaffe og kage.  

Store vaskedag er efterfølgende mandag kl. 8.  

Tilmeldingslister bliver hængt op i klubhuset. 

Mon billedet viser en SAND-kage eller?????  –  som vi kan spise den 27. 

oktober?????? 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Indmeldelse: 
Indmeldelsesblanket (forefindes i klubben) skal udfyldes og afleveres samtidigt med 

svømmebevis for 300 meter (fra svømmehal) til Bodil Aagaard, medlemskartoteket. 
 

Kontingent 

for 

Betaling 

Pr. halvår 

*) 

Pr. år 

**) 

Unge, u/18 år 164,- 300,- 
Seniorer, o/18 år ***) 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:  
Depositum 200,- hos Svend Aa. Hansen. (tlf. 62221037. Mail saah@hansen.mail.dk)  

saah@hansen.mail.dk 

 

 

 

 
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. 
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Svendborg Roklub 
Østre Havnevej 20, 5700 Svendborg 

Tlf.: 62 22 44 86. Hjemmeside: www.svendborgroklub.dk  

 

Funktioner og poster:   

Funktion 

Navn 

Adresse  Telefon 

Mobil 

E-mail 

Formand: 

Christen Stampe 

Rosenvej 16 

5874 Hesselager 

62 25 27 70 

22 99 75 17 

bsogcs@hesselagermail.dk 

 

Næstformand: 
Jan Rishave 

Bjørnemosevej 4 
5700 Svendborg 

62 21 52 52 
28 90 93 14 

jan.rishave@gmail.com 
 

Kasserer: 

Jon Ousen 

Mira Mare 3 

5700 Svendborg 

62 20 83 43 kasserer@svendborgroklub.dk 

 

Rochef: 

Preben Lundsteen 

Præstemosen 5 

5700 Svendborg 

62 20 32 11 

29 28 30 63 

plundsteen@hotmail.com 

Husforvalter: 

Niels Fog-Petersen 

Vildrosevej 4 

5700 Svendborg 

62 20 57 25 

61 28 57 25 

nfp@nielsfog.dk 

 

Materielforvalter 

Preben Østergaard 

Ørbækvej 292  

5700 Svendborg 

3071 6088 oester@ofir.dk 

Instruktionschef: 

Bodil Aagaard 

Bøgeløkken 11 

5700 Svendborg 

86 89 03 48 

20 15 53 04 

dille@privat.dk 

 

Turudvalg: 

Ninna Larsen 

Bladvænget 20 

5700 Svendborg 

62 21 40 12 

40 82 23 72 

fysninnalarsen@sydfynsnet.dk 

 

Køkken: Stella 

Aabo Fog-Petersen 

Vildrosevej 4 

5700 Svendborg 

62 20 57 25 

61 69 57 25 

stella.aabo@gmail.com 

 

Rovennerne: Hans 

Lindholm Jørgensen 

Vesterløkken 11.1 

5700 Svendborg 

41 56 11 91 

62 2132 73  

Kirsten-hans@get2net.dk 

Sponsorudvalg: 

Finn Pedersen 

Albechsvej 6, st 

5700 Svendborg 

62 21 32 72 

23 20 34 28 

hofinn@gmail.com 

 

Udstationerede både: 

Helle Skovsgaard 

Krøyersvej 16 

5700 Svendborg 

62 21 72 01 

61 16 27 31 

helle.skovsgaard@gmail.com 

 

Hjemmesiden: Niels 

Fog/H.O.Matheiasen 

Vildrosevej 4 

5700 Svendborg 

61 28 57 25 

26 9726 47 

nfp@nielsfog.dk 

hansole@nalnet.dk 

Roposten: 

Gunnar L. Clausen 

Nyborgvej 453 

5881 Skårup 

21 28 27 94 glcmlc@mail.dk 

 

Medlemskartotek: 

Bodil Aagaard 

Bøgeløkken 11 

5700 Svendborg 

86 89 03 48 

20 15 53 04 

dille@privat.dk 

 

Udlejn. egne både:  

 Ninna Larsen  

Bladvænget 20 

5700 Svendborg 

62 21 40 12 

40 82 23 72 

fysninnalarsen@sydfynsnet.dk 

Udlejning  af klubhus: 

Lise Andresen 

Kirsebærvej 26 

5700 Svendborg 

62 21 92 62   

Udlejn.  af Skarøhytten  

Ninna Larsen 

Bladvænget 20 

5700 Svendborg 

62 21 40 12 

40 82 23 72 

fysninnalarsen@ sydfynsnet.dk 
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Kaproningshelte 

 
 

 
 
 

      ROPOSTEN 
SVENDBORG ROKLUB 

Østre Havnevej 20 
5700 Svendborg 

 

 

 


