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Hurra for 125 års roning i Svendborg !
Ved standerhejsningen den 31. marts 2019 har vi fornøjelsen af at kunne fejre Svendborg Roklubs 125
års jubilæum. Det bliver den 12. april fulgt op af en gallafest på Hotel Christiansminde.
Det er en glæde at kunne sige, at det er en klub i fin form, der markerer sin runde dag. I året op til
jubilæet har vi fået 28 nye roere, der er sat ny klubrekord i antal roede kilometer på vandet, og til
standerhejsningen skal vi døbe to nye træbåde, en 2-årers og en 4-årers i fineste kvalitet, samt en
dobbelt coastalbåd.
Der skal herfra lyde en tak til dem, der har gjort dette muligt. Klubben har gennem sin levetid mødt stor
velvilje fra kommunen, Havneudvalget og forskellige fonde og donorer. Uden denne velvilje havde vi
ikke haft klubben. Også til Rovennerne skal der lyde en stor tak for jeres støtte.
Hvad kan vi så yde til gengæld ? Jo, vi tror på, at vi skaber gode rammer for fysisk og mental sundhed,
fællesskab, liv på vandet og smittende livsglæde. Vores klub er en af de mest besøgte klubber af
gæsteroere fra hele landet, og de kan næppe undgå at tale begejstret om vores egn til andre efter at have
oplevet den fra sin smukkeste side.
En roklub med en stor bådpark, klubhus fra 1934 og en hytte på Skarø kræver meget knofedt for at
kunne fungere. Vi forventer, at alle medlemmer er parate til at give en hånd med, når det kræves. Derfor
er det også en fornøjelse at kunne konstatere det engagement og den store grad af frivillig
arbejdsindsats, som medlemmerne lægger for dagen. Derfor en stor tak til alle jer, der ”tager fat”, ikke
bare i årerne.
Vi har fået overladt en pragtfuld klub af vores forgængere, og den skal vi naturligvis give videre i god
stand til dem, der kommer efter os.
Må Svendborg Roklub leve længe !
Jens Tofte
formand
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125 år med roning i Svendborg
Når man læser beretningerne fra første del af
Svendborg Roklubs historie, er der flere ting der
springer i øjnene.

Det tredje, der springer i øjnene, er at de sydfynske
kvinder fra starten har villet være med, men har
måttet kæmpe sig til plads og indflydelse. Så sent
som i 1945 blev der på generalforsamlingen stillet
forslag om at begrænse antallet af kvinder i
bestyrelsen ! Forslaget blev dog nedstemt. Mændene
ville også bestemme over kvindernes påklædning og
lave begrænsninger i deres roning. Det førte til, at 6
ropiger efter et medlemsmøde i 1951 meldte sig ud.
I dag udgør kvinderne et lille flertal i klubben. Det
skal dog siges, at vi var forud for københavnerne, da
f.eks. Københavns Roklub først optog kvindelige
medlemmer fra 1975.

Det første er det engagement, gåpåmod og
kærlighed til rosporten, der løber som en rød tråd
gennem foreningens historie. I klubbens jubilæumsskrift fra 1944 lyder det : ”Roning er den
smukkeste, sundeste og nobleste idræt. Smukkest,
fordi den foregår i de herlige både, altid i skønne
omgivelser – allerskønnest i Svendborgsund
selvfølgelig. Sundest, fordi den foregår i ren støvog bakteriefri luft. Noblest, fordi kammeraterne her
på den mest fuldkomne måde skal forene deres
kræfter for at nå et mål”. Nu er nobel ikke just et
moderne ord længere, men ellers kan de fleste roere
her 75 år efter vist fortsat skrive under på ovenstående.
Det andet er det omfattende sociale liv og kammeratskab, som roklubben har været ramme om. Det
var jo tiden før fjernsynet, og så måtte man jo selv
skabe noget og more sig sammen. Utallige er beretningerne om selvskabte revyer og dilettantforestillinger, for ikke at tale om en endeløs række
af fester. Gennem det hele lyser det af sydfynsk lune
og højt humør.
Bal i roklubben marts 1906

Elegant damefirer betragtes med interesse
fra Christiansmindestien i 1934

En fjerde ting man lægger mærke til er,
at klubben og dens bestyrelse i første
halvdel af dens historie var præget af
det, man kunne kalde ”det bedre
borgerskab”. Flere af byen førende
erhvervsfamilier, som Baagø-Riber og
Halberg,
har
lagt
engagement,
formandsskaber og økonomi i klubben.
De første 100 år i klubbens historie er
detaljeret beskrevet i 50- 75- og 100-års
jubilæumsskrifterne.
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høieste, de driver det til en Frisøndag er at sejle med
”Hroar” over til Kristiansminde… Naar de saa har
bestilt en Bajer og drukket den – saa er Kraften
sluppet op” – og det fortsætter med en beklagelse
over byens unge damer, der foretrækker
”blegnæbbede Danseheste fremfor Sportsmænd”

De første 100 år
Men nu til starten. I 1888 ankommer en 21-årig
mand, H. P. Henriksen, til byen medbringende sit
kæreste eje – sin rodragt. Han skriver : ”Betydelig
var min Skuffelse over, at der på et Sted, hvor
Naturforholdene er således, at Rosportens Vuggegænger kunde have gået der, endnu ikke fandtes
nogen Roklub”. Men H.P. Henriksen er ikke en
mand, der lader sig standse.

Roklubbens første bådeskur blev snart for lille, men
ved velvilje fra havneudvalget fik man anvist en
plads i Nordre Havn ved Hudes Plads. J. P. Baagø
var behjælpelig med tømmer, og et nye bådehus blev
rejst.

I et endnu ikke udgivet skrift om Svendborg
Gymnastikforenings historie af Anita Lillevang og
Esben Hedegaard fra Svendborg Museum berettes
om tilblivelsen af Svendborg Sportsklub senere SG,
oprettet 1884. H.P. Henriksen går ind i sportsklubben med en roafdeling fra 1889, og man får
anskaffet en robåd. Byrådet anviste en plads ved
Frederikøens østre del, hvor de kunne bygge et
bådeskur, og det bliver så stor en succes, at man ved
generalforsamlingen i 1893 beslutter at udskille
roafdelingen, som formelt stiftes som Svendborg
Roklub ved en stiftende generalforsamling den 12.
april 1894.

DFfR kaproning i Svendborg juli 1898

Året efter vedtog man at melde sig ind i Dansk
Forening for Rosport, og siden da har vi ført
splitflag på bådene. H. P. Henriksen måtte også sige
farvel ved samme lejlighed, da han havde fået en
god stilling andetsteds. Flere rokvinder havde
allerede nu taget fat i årerne i klubben, men det var
vist ikke den nye formand F. D. Bangs kop the, og
heller ikke den næste formand Dr. Hedegaard
syntes, at roning var for kvinder. Tålt blev de dog,
og klubben udviklede sig fint trods skrantende
økonomi.

Foran det første klubhus 1895

I en artikel fra 1938 fortæller Valdemar Orloff, at
det nær havde taget livet af sportsklubben. ”Da
roklubben i 1894 oprettedes, og H.P. Henriksen,
som havde været Sportsklubbens energiske Agitator,
Kasserer og Sekretær, og blev Roklubbens Formand,
var det, som Sportsklubben næppe kunde undvære
denne energiske Kraft. Et par Aar sygnede den hen,
og i et par Aar laa den ganske i Dvale”.

Det kan vist kaldes roning med stil !

Diskussion var der også om de tværstribede klubtrøjer, som formanden syntes lignede gevandter fra
straffefanger. Den karakteristiske trøje pryder dog
fortsat klubbens roere.

At det var på sin plads at lave idræt, antyder et harsk
læserbrev fra 1887 i Svendborg Avis. ”De unge
Mennesker i Svendborg er vældig dovne. Det
6

Langtursroning blev det også til, og det vakte
opmærksomhed, da nogle af klubbens medlemmer
nåede Fyn Rundt i 1902. I 1903 nåede de til
Hamborg. Det førte til flere genvisitter fra Kiel og
Hamborg. I disse år indstiftedes vandrepokalen
”Den Evige Jøde” for en årlig kaproning mellem
Rudkøbing og Svendborg.
Vi flytter til Christiansmindestien
I 1901 opsagde Havneudvalget bådehuset p.g.a.
udvidelsen af Nordre Havn. Vi fik nu anvist den
plads ved Christiansmindestien, hvor det nuværende
klubhus ligger, og smukkere beliggenhed er det vist
svært at forestille sig.

Efter frokosten ved Skovballe Kro 1935

Bådtransport beg. af 30erne

Klubhuset indtil 1934

I 1907 kom en deputation af damer og krævede
plads på Sundet og i bådehuset. De fik overladt den
gamle båd ”Svend” til roning, bestyrelsesværelset til
omklædning og 5 herrer til styrmænd !
I 1909 valgtes fabrikant Ejnar Halberg til formandskabet, som han varetog de næste 14 år. I den periode kom der bl.a. orden i klubbens ellers anstrengte
økonomi.

Slibning og lakering – også dengang !

I 1928 oprettes en egentlig dameafdeling i klubben.

I 1923 trækker Ejnar Halberg sig som formand for
en klub, der nu har overskud i regnskabet og har 50
aktive og 50 passive medlemmer. Han udnævnes til
æresmedlem og afløses som formand af tømrermester Lindhard Rasmussen.

Konsul J. P. Baagø-Riber vælges til formand i 1933.
Han havde siddet i bestyrelsen siden 1909. Allerede
året efter kan klubben indvie et nyt klubhus – vores
nuværende. Baagø-Riber havde forhandlet med
borgmester Tønnesen, byrådet og Havneudvalget og
mødte alle stederne stor velvilje.
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antal roede kilometer dette år på 58317 km. Den er
dog lige blevet slået i 2018 !

Skelettet til det nye klubhus rejst 1934
To piger frem for 16 raske mandfolk – sit !

I 1944 holder Baagø & Riber 200 års jubilæum og i
den anledning overrækker klubbens formand J. P.
Baagø Riber en anvisning på 5000 kr til hjælp ved
opførelsen af et weekendhus (Skarøhytten).
Perioden ender i stor sorg, da to af klubbens aktive
medlemmer, fabrikant Otto Halberg og hans brorsøn
prokurist Harald Halberg ”clearingmyrdes” 21. april
45 af en håndlanger for tyskerne. Svendborgs
borgere nedlægger dagen efter arbejdet i tavs
protest.
Efterkrigstiden

Fra indvielsen 1934

I 1946 stiftes en særdeles vigtig forening for
klubben, ”Gamle Svendborgroere”, med det formål
at samle penge ind til klubben – se artikel om
Rovennerne.
Svendborgs 700-års byjubilæum i 1953 fejres med
særdeles aktiv deltagelse fra roklubben, herunder
ildregatta og eskadreroning.

Vel roet ! 1936

Besættelsesårene
Roningen under de 5 besættelsesår 1940-45 rummer
både vanskelige vilkår og stor aktivitet, men ender i
en stor tragedie. Der blev holdt møder med Det
Sømilitære Distrikt Fyn vedrørende minefaren. Efter
undtagelsestilstanden i august 1943 indskrænkes
roningen til strækningen Sct. Jørgens kirke til
Troense mellem 18.00 og 20.00 for til sidst helt at
forbydes. Alligevel sætter roklubben en rekord over

Roklubben i parade på Torvet i Svendborg

I 1956 bevilger Havnen en ny otter-bro til klubben.
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Året efter fratræder Carl Hybel posten som formand,
og man kan roligt sige efter tro tjeneste. Han havde
siddet i bestyrelsen i 37 år, heraf 23 som kasserer og
9 som formand. En anden kendt person var køkkenchefen Signe Hansen, også kaldet ”mor” til alle
Danmarks langtursroere. Hun boede ofte hele
sommeren i klubben i et lille værelse, og specielt
hendes æbleskiver var berømte.

af døgnet, startende med morgenroning fra kl 06 til
roning ud på de lyse aftentimer om sommeren.

I sæsonerne 62 og 63 sker der to grimme uheld, idet
to både påsejles af henholdsvis en speedbåd og en
fiskerbåd. Heldigvis fører det kun til materielle
skader.I 1968 begynder klubben at ro på Sørup Sø
for at give eliteroerne bedre forhold – se artikel om
kaproning.75-årsjubilæet i 1969 fejres med
reception, dåb af 4 nye både og fest i
Borgerforeningen.

Så bliver rovandet vist ikke bedre !

Roning via computer
I begyndelsen af halvfjerdserne føres der
forhandlinger mellem klubben og kommunen, der
ønsker at overdrage ejerskabet af klubhuset til
roklubben. Det er klubben positiv over for, men
betinger sig, at der først gennemføres en
gennemgribende renovering. Det ender med en
aftale om, at vi overtager huset, og kommunen giver
løfte om, at de fremover vil bevilge penge til
nødvendige istandsættelser. I 1977 og 1993 gennemføres der større ombygninger af klubhuset. I 1993
aftræder Aage Hansen Priisholm som formand efter
12 år på posten.

Hvem skulle have troet det ? Digitaliseringen af
samfundet er også nået til roklubben. I 2014 indføres
det digitale rokort med tilhørende PC i bådehallen.
På intranettet rokort.dk kan ethvert medlem nu slå
roture op, hvor andre frit kan tilmelde sig. Her
annonceres indkaldelse og tilmelding til standerhejsning, fællesspisninger, julefrokoster, rospinning,
meddelelser fra bestyrelsen, pinseture og meget
andet. Alle roture skal nu skrives ind i computeren.
På rokort.dk kan vi løbende følge, hvor mange
kilometer hver enkelt roer i klubben har roet på
vandet. Det kan der godt gå lidt konkurrence i. Det
gør det også let at finde ud af, hvem der til standerstrygningen har fortjent en sølvåre (mindst 1000
km) og en guldåre (mindst 1500 km).

De sidste 25 år - 1994-2019
Medlemmerne
70erne og 80erne var de store kaproningsårtier i
Svendborg. Med oprettelsen af de nye
eliteroningscentre og dermed mindre kaproning i
klubben tynder det ud i ungdomsrækkerne. Til
gengæld fylder nye aldersgrupper sæderne i bådene
op i form af flere erhvervsaktive og seniorer. Roning
tager også tid – mindst 3 timer, og det kan være
svært at passe ind i et fortravlet ungdomsliv.
Roningen
Vinterroning er en ny ting, der starter i denne
periode, hvor sæsonen ellers tidligere sluttede med
standerstrygningen i efteråret. En række ekstra
sikkerhedsmæssige regler er dog forudsætningen for
at kunne gå på vandet i den kolde tid. Nyt er det
også, at der nu bliver roet på næsten alle tidspunkter

Overrækkelse af sølv- og guldårer

Vi kan også sidde derhjemme ved PCen og følge
med i, hvem der er på vandet, og hvor de er sejlet
hen. Det forventes også, at en af roerne i en båd har
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sin mobiltelefon med, så forsinkede hjemkomster og
andre uregelmæssig-heder kan indrapporteres til
rokortet. Så må vi håbe, at en evt. gang vand ikke
har taget pippet fra telefonen.

Vindebyøre Campingplads, direkte
mission og borgmesterfesttale.

radiotrans-

Højt humør i båden !

Kredsen nedlægges
Fynskredsen nedlægges i denne periode i forlængelse af en forenkling af strukturen i DFfR. Kredsen
havde ellers modtaget kontingentpenge, som de
brugte til forskellige arrangementer og styrmandskurser, der nu varetages af klubberne selv. En del
medlemmer var tidligere aktive i kredsarbejdet, og
nedlæggelsen har nok ført til mindre samarbejde de
fynske klubber imellem.
Landsmotionsstævnet
(af Ninna Larsen)

29.

-31.

august

Tilrettelæggelsen og afviklingen af Landsmotionsstævnet krævede et stort arbejde af bestyrelse og
medlemmer. Man husker de 3 intense dage: 29. –
31. august, hvor vejret, efter en ellers solfyldt
sommer, snød os. Men stævnet var vellykket, og
klubben modtog mange rosende ord fra deltagerne.
Det var et arrangement, klubben kunne være stolt af.

2003

Klubhuset

I 2003 fyldte Svendborg by 750 år. Svendborg
Roklub var af Dansk Forening for Rosport blev
tildelt afholdelse af Landsmotionsstævne for roere
fra det ganske land, og straks aftalen var i hus,
begyndte planlægningen af arrangementet.

En over 80 år gammel kær ven af træ kræver kærlig
pleje. Der går ikke en sæson uden løbende
vedligeholdelse.

Da der ingen udenomsplads er ved roklubben, blev
Vindebyøre Campingplads lejet til formålet. På
bedste spejdervis blev campingpladsen inddelt i
felter til teltslagning – alt efter hvor mange
deltagere, hver enkelt klub havde tilmeldt. Der blev
lånt flydebroer hos Søspejdercenteret, opsat dobbelt
spise/festtelt, opsat container til madvarer, toiletvogn, flagallé, speakervogn, stævnesekretariat o.s.v.
Da de gæstende roere ankom i løbet af fredag
eftermiddag, lå der 97 inriggere klar på halvcirkelskrænten. 700 glade roere var samlede til
roning på Svendborg Sund, teltslagning og fest på

Der skrabes, slibes og males !
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I 2000 laves der en helt ny terrasse, og i 2005 bliver
motionsrummet udvidet ved inddragelse af noget af
damernes omklædningsrum. Ved inddragelse af det
tidligere bestyrelseslokale får vi vores nu dejlige
store køkken i forbindelse med opholdsrummet.
Naturgas bliver indlagt som varmekilde i huset. I
bådhallen er den største ændring, at vi i 2017 får
installeret bådehejse i fire af rækkerne – en stor
lettelse for medlemmerne og en lettelse der bevirker,
at det nu er meget nemmere at benytte alle klubbens
både og ikke kun dem, der står lige for på gulvet.
Der måtte dog lidt forskellige justeringer til samt
indkøb af nogle nye bådvogne.

Drejø døbes

Den sidste nye træbåd i klubben er 25 år gammel.
Der er blandt de fleste roere en stor kærlighed til
træbåde, så derfor er det en stor glæde, at vi ved
jubilæet kan døbe to nye træbåde i super kvalitet.
Ny Skarøhytte
Den gamle Skarøhytte, en gammel flygningebarak
fra Sønderjylland, trængte til udskiftning. Et stort
arbejde omkring finansiering og projektering af en
ny hytte blev ledet af Jan Rishave, næstformand fra
2004-17. Den kunne indvies i 2006, men et
usædvanligt højvande lavede desværre skader på
den nye hytte kort efter. For nylig har endnu et
højvande nået hytten, heldigvis uden de helt store
skader denne gang. Kloakering er også blevet installeret. Der kræves løbende vedligeholdelse, og et
arbejdshold tager hvert år over og går de nødvendige
ting igennem.

Bådehallen med de nye bådehejs

Ny flydebro og fornyelse af bådparken
En stor investering med betydning for bekvem
adgang til Sundet er den nye flydebro, som vi
indvier i 2014.

Arbejdsholdet i fuld gang på Skarø

Sidst har vi fået opsat en klimaskærm. Som
overnatningssted bliver den i dag primært brugt af
gæste- og langtursroere. Skarø ligger uden for
dagligt rofarvand, og det forhindrer nok mange i
klubben i at bruge den, da der kræves en langtursstyrmand for at komme derover.

Den nye flydebro ankommer

Bådparken er også blevet fornyet i perioden. Det er
sket med glasfiberbåde, der ikke kræver så meget
vedligeholdelse.
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Kong Neptun lever endnu !

holdelse, ind- og udvendig vedligeholdelse af klubhus, tilrettelæggelse af arrangementer, rospinning,
fælles madaftener, søgning af fondsstøtte, repræsentation af klubben udadtil, vedligeholdelse af hjemmeside, facebookprofil og rokort.dk, udlejning af
både, klubhus og Skarøhytte, medlemskartotek og
udsendelse af mails, arbejdet i Rovennerne, m.m.
Uden alt dette – ingen klub !

I 2018 holdt vi igen kanindåb, hvor Kong Neptun
steg op fra dybet med følge og sørgede for, at de nye
roere blev forsvarligt indviet til rosporten. Det er
dog frivilligt, da nogle mulige medlemmer tidligere
er blevet skræmt af udsigten til at blive smurt ind i
diverse væsker med efterfølgende afvaskning i
Sundet – men festligt er det, og vi har aldrig
konstateret langtidsskader på kaninerne.
Det frivillige arbejde

Den smukke træbåd skal vedligeholdes i værkstedet

Rengøringsbrigade

Arne Garbøl

En stor del af vores medlemmer yder ved siden af
roningen frivilligt arbejde for klubben. Det drejer sig
bl.a. om bestyrelsesarbejde med tilhørende funktioner, rengøring, køkkenarbejde, bådvedlige-

”Store Vaskedag” efter standerstrygningen
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Akvareller fra 1918 af Svendborg-kunstneren Valdemar Vaaben fra festskrift til læge C. P. Hedegaard, klubbens
formand 1897 – 1907 ( Svendborg Byhistoriske Arkiv )
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Der er mange måder at ro på
Der er som medlem rigtig mange muligheder at
bruge roklubben på. Klubben er åben for medlemmer døgnet rundt i alle ugens 7 dage. Det meste
roning foregår naturligvis i sommerhalvåret fra
standerhejsning til standerstrygning, men også om
vinteren er der forskellige muligheder.

Instruktørerne havde problemer med at få de nye
roere på vandet, og der var derfor for stort frafald fra
år til år. Derfor blev der afholdt et møde, hvor
instruktørkorpset opfordrede til, at de forskellige
rogrupperinger tog ansvar og blev bedre til at ”tage
over” efter instruktørerne. På dette møde blev jeg
bedt om med få ord at beskrive, hvad tirsdags-

Når man vil ud at ro, kan man have lavet aftale med
andre på forhånd, eller man kan
komme til en af de faste ”klubber i
klubben”, hvor der sættes hold efter
dem, der er mødt frem. På samme
måde foregår det ved fællesroningerne.
En ret ny, men nu meget brugt måde at
komme på vandet på, er anvendelsen af
klubbens intranet, rokort.dk. Her kan
ethvert medlem oprette en rotur på et
ønsket tidspunkt og søge efter andre,
der vil med.
Her er nogle forskellige bud :

”Sved-på-panden”–roning
(Knud Hansen)
Det hele startede egentlig i 1984. Da
fik SR 2 nye roere fra Aarhus Studenter Roklub. De
havde i ASR roet langdistance kaproning og søgte
en 3.roer, som de kunne fortsætte denne roning med.
Jeg var straks med på dette, og vi startede med at
træne til denne kaproning, hvor der roes 25 km på
tid i 2-årers inrigger.

Der trækkes igennem !

roningen stod for. Og svaret var ligetil: ”Sved På
Panden Roning”. Et nyt rotilbud var startet.
Dette resulterede i mere seriøs roning, hvor vi ror til
når vi sidder i bådene og gerne ta´r en dyst to både
imellem, når lejligheden byder sig. I 2010 var vi 13
roere, og op igennem de forløbne år er antallet af
roere, som jævnligt eller hver uge kommer til ”Sved
På Panden” roningen tirsdag eftermiddag steget støt.
I 2018 deltog således ca. 25 personer.

Vi trænede fast hver tirsdag aften, hvor vi prøvede
på at nå ned på den magiske grænse på 2 timer for
25 km. Den 18/8 84 stillede vi op i Lillebælts Blå
Bånd, Middelfart, og vandt en sølvmedalje med
tiden 2.05. Roningen fortsatte året ud og blev
genoptaget straks efter standerhejsning 1985, hvor vi
igen fortsatte med træningen hver tirsdag aften.
Denne gang blev det til en 5. plads i Middelfart.

Mange af disse roere ror selvfølgelig også i andre
sammenhænge, men kommer gerne tirsdag for at få
pulsen op og deltage i dette gode fællesskab.
At det er seriøse roere, der deltager, understreges af,
at disse 25 roere i 2018 roede 23600 km af klubbens
samlede km og således tegnede sig for ca 1/4 af
klubbens roede km.

Derefter lagde vi langdistance kaproningen på
hylden, men fortsatte vores tirsdag-aften-hurtigroning op igennem 80erne, 90erner og 00erne med
forskellige andre roere som deltagere. I 2008 var vi
således 9 roere på ”holdet” med en samlet rodistance på sølle 2300 km. Men herefter begyndte
der at ske noget.

”Sved På Panden” roningen er et uforpligtende
tilbud til mænd, der har lyst en gang seriøs roning
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der får pulsen op og samtidig være en del af et godt
fællesskab.

samt solopgangen er der stadig, men nu bliver
robåden skiftet til romaskinen i vort motionsrum
med den herlige udsigt.

Formiddagsroerne
Mange af formiddagsroerne giver også en hånd med
i roklubben. Det er vedligeholdelse af klubhus og
både, køkkenarbejde og rengøring samt en aktiv
deltagelse i mange af Svendborg Roklubs aktiviteter.

(Jan Rishave)
Roning, hygge og dejlige oplevelser.
Formiddagsroerne mødes mandag, onsdag og fredag
kl. 8.00. Det er rigtig hyggeligt samvær og god
motion, der trækker folk til. Hver mandag er der god
gang i snakken hen over kaffen og rundstykkerne.
Dagen starter ofte med en sang og ”en lille en”.
Kaffebordet er for mange den perfekte start på ugen,
her bliver verdensbegivenheder vendt, og mange
historier og anekdoter fortælles. Tonen er hyggelig,
men også godmodig, lidt barsk og drillende. Der er
mange, der her oplever et dejligt sammenhold og har
fået ny livskvalitet.

Tirsdagspigerne
(Elsbeth Riken)
Da jeg i 2004 flyttede til Svendborg, var det
naturligt, at jeg meldte mig ind i Svendborg Roklub
– har siden 1956 været medlem af Skovshoved
Roklub.
Efter et par roture kl. 08.00 – som for mig er midt
om natten – hvor det tildelte bådehold sjældent ville
længere end Troense, helst kun i Mississippi med
kaffe, forsøgte jeg mig til
fællesroning om aftenen, men der
var ofte ikke nok til én båd.
Nå, noget måtte der gøres, så jeg
forhørte
mig
blandt
formiddagsroerne, om der dog ikke
var nogen, der ville starte kl. 10.00
og med madpakke, så det kunne
blive en noget længere tur. Jeg
savnede også det sociale efter
roturen. Tirsdag blev valgt, da der
ikke på det tidspunkt var nogen
aktiviteter i klubben.
De første par år var vi 3-5 roere,
men da alle jo ikke kan ro hver
tirsdag, måtte vi ringe rundt for
over-hovedet at komme på vandet. Det var lidt
besvær-ligt, så jeg spurgte flere, om de ville være
med, og efterhånden er vi blevet en fast gruppe, men
med plads til flere, som kan afsætte et par timer
uden at skulle hjem til frokosten. For at få det
sociale ind i billedet foreslog jeg, at vi sluttede af
med kaffe og kage efter roturen. Efterhånden
uddelegerede jeg ansvaret dels for at bage kage, men
også for at sætte bådehold og destination. I
begyndelsen var vi kun to styrmænd, så hvis vi blev
til flere både, måtte jeg ringe rundt efter en
styrmand, så det blev klart, at der skulle uddannes
flere styrmænd for at få det til at gå op. Det blev der.

”Til roning snart klar” – selv om der er højvande ved den
gamle bro

Formiddagsroerne er dog samlet for at ro. Rokortet
lægges frem, og roerne fordeles til den gode motion
i robådene og oplevelserne på vandet med marsvin,
springende havørreder, sæler, rådyr i skoven og
fiskehejren, samt de trækkende gæs og alle de andre
fugle. Kaffen indtages i bådene om fredagen, hvor
solopgangen med fantastiske farver nydes i læ ved
Ventepose Mølle eller i ”Mississippi”.
Når rosæsonen slutter, mødes formiddagsroerne
stadig 3 gange om ugen. Kaffen, snakken og hyggen
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vi vil gerne kunne tage en længere tur, hvis vejret er
til det, eller gå på land og bade.
Så hvis der er flere, der vil være med i sommersæsonen fremover, så bare meld til.

Langture
(Inge Nytofte Jørgensen)
En langtur i rosporten er en tur uden for klubbens
daglige rofarvand og kræver, at der skal være en
godkendt langtursstyrmand i båden. Turen kan være
med eller uden overnatning og i Danmark eller i
udlandet.

Tirsdagspiger gør rast i Rantzausminde – nu også med
mænd !

At være på langtur giver nogle dejlige oplevelser.
Da vi jo har Skarøhytten, er den en oplagt mål. Man

I de sidste par år har vi også haft glæde af, at to
herrer har været faste på holdet, og
de ser ud til at hygge sig.
I de senere år er turene blevet
længere – hvor det næsten var
utænkeligt før, at man roede Thurø
rundt, så er det nu blevet en af
favoritterne sammen med stranden
ved Gymnastikhuset i Vornæs, hvor
der
tit
bades.
Turene
til
Nørreskoven, Thurø Rundt og Thurø
Bund er ofte blevet afbrudt i Troense
Havn til indtagelse af frokosten.
Ligeledes
benytter
vi
gerne
Rantzausminde Havn til frokosten,
specielt om foråret og efteråret. I
gennemsnit har vi vel været 12 roere
af sted om tirsdagen, nogle gange
også til Skarø, hvis der har været L-styrmænd nok.

Bådene læsses i Tange efter tur op ad Gudenåen

Om vinteren mødes den oprindelige kerne til
romaskinerne med efterfølgende frokost, som også
går på omgang. Da klubben i 2011 ville overdrage
rengøringen til et firma, var der to af tirsdagspigerne, som meldte sig til fordeling af opgaverne.
Vi har nu rengøring i opholdsstuen og damernes
omklædning med trappe og indgangsparti, og det har
fungeret fint de sidste mange år. Alle vinterens
tirsdagspiger har en tjans.

kan være der én dag eller bruge den som base til at
ro til andre øer i det sydfynske øhav. Det, at vi køber
ind, laver mad og gør rent sammen, gør, at vi lærer
hinanden rigtig godt at kende, og det giver godt
socialt samvær.

Tåsinge Rundt, hver den 5. juni, er en god tradition.
Vi har inviteret roere fra andre roklubber, og nogle
af dem kommer igen hvert år. Det er dejligt at tale
med roere fra andre klubber, og det giver mulighed
for genvisitter. Vi kan komme med som gæster, leje
både eller have egne både med. I de fleste klubber
kan vi overnatte og lave mad. Vi har besøgt klubber

Kun om vinteren begrænser vi os til 9 personer –
men om sommeren er der fri tilmelding senest
mandag kl. 18.00. Men der er ikke plads til dem,
som skal være hjemme på et bestemt tidspunkt, for
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rundt om i Danmark, f.eks. Esbjerg, Gudenåen,
Nakskov og rundtur i øhavet. I København roede vi
rundt i kanalerne.

Bækkehave Fyr, Nørreskoven, Thurøbund eller
Thurø Rundt. Det er fra denne gruppe, der er
rekrutteret kvindelige roere til den årlige Jødekaproning, hvor kvinderne deltog første gang i 2016.
Et par gange i løbet af rosæsonen tager vi madpakken med og går i land og nyder den.

Langture til udlandet er meget spændende. DFfR
ejer en roklub i Tolo i Grækenland. Mange har
allerede været på besøg der, boet og spist på et
dejligt hotel og lejet både. Af andre ture kan nævnes
Tyskland, Dolgetbrot, Venedig, Gardasøen, Skotland, Sverige og Sognefjorden – ja rækken er lang.
Der opleves og ses en masse.

Om vinteren mødes en del af os fortsat mandag kl.
16.15 og ror i ergometer. En mandag eftermiddag
med god motion, socialt samvær og dejlige
naturoplevelser.

Rospinning.
(Jørgen Weber)
Rospinning er et forholdsvis nyt begreb inden for
rosporten. Det er ganske enkelt træning i
roergometer i takt med eller uden musik.
Det stammer sandsynligvis fra cykelsporten, hvor
cykelklubber og fitnesscentre har kørt cykelspinning
i mange år. Kadencen i rospinning er kun ca. ¼ af
den man kører til cykelspinning og musikken er
derfor også mere afslappet end den hårdtpumpende
technomusik man ofte oplever i fitnesscentrene. Det
er en træningsform, hvor alle kan deltage, uanset
form og træningstilstand. Deltageren bestemmer
selv, hvor hårdt det skal være ved at regulere, hvor
hårdt der sparkes fra i starten af rotaget. Efterhånden
som formen bliver bedre, øges indsatsen blot ved at
sparke hårdere fra.

Svendborgroere i Venedig

Det at komme i roklubben er noget ganske særligt.
Der er et godt sammenhold og som beskrevet
muligheder for både korte og lange langture.

Den musik, som egner sig bedst, er i samme tempo
og rytme som god dansemusik, og ved at variere
numrene kan der opbygges et inspirerende program
til intervaltræning. Når man har fundet ind i rytmen,
kan den bruges til at hive lidt mere energi ud af
kroppen. Musiksmag er jo forskellig, men jeg tror, at
når først man har oplevet, hvad den kan gøre for
træningen, så bliver de fleste mere tolerante over for
musikvalget.

Hva` Søren ! – en svendborg-roer ”forvildet” i Halongbugten i Vietnam

MandagsQuinderne

Rospinning er generelt træning med høj puls og
derfor effektiv til fedtforbrænding. I kombination
med en fornuftig kostplan kan man få en effektiv
slankekur, hvis man træner et par gange om ugen.
En træningsaften er på 2 x ca. 25 min. med en kort
pause imellem. Der er også oprettet hold om dagen,
nogle uden musik.

(Helle Skovsgaard)
Igennem mange år, siden starten af 00’erne har en
gruppe kvinder roet hver mandag eftermiddag. Efter
dagens arbejde, nyder vi at ro på et tidspunkt (kl.
16.15), hvor der stadig er mulighed for at nyde
solens varme. Holdene bliver sat, når vi mødes. Som
regel følges bådene ad. Vi ror hovedsageligt inden
for det daglige rofarvand med mange ture til
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tider eller har forladt arbejdsmarkedet, der har bedst
mulighed for, på vinterens gode dage, at dyrke ”den
ægte vare”.

Så trækker vi !

Sidst men ikke mindst er det også med til at sikre en
fornuftig fysisk form henover vinteren, så vi er ”til
roning klar” når standeren går til tops igen.
Svendborg Roklub har 4 trænere, som er uddannet
hos DFfR.
Vinterroning kræver god påklædning

Vinterroning

Man ror iført 3-lags påklædning og redningsvest –
og foretager pladsskifte på så lavt vand, at man kan
gå i land, hvis man skulle være uheldig. Vinterroningsfarvandet er pr. 2018: fra Rantzausminde
Havn/Saxenborg på Tåsinge til Nørreskovens bådelaug, samt Skårupøre Sund og Thurø Bund.En
solskinsdag med blikvand og sne på kysterne, et par
rådyr på kysten ved Horseskoven, eller en sæl, der
stikker hovedet op af vandet i Lunkebugten, er bare
skøn. Vinterroningen gi’r masser af oplevelser, og så
har man vandet næsten for sig selv !

(Ninna Larsen)
Vinterroning i Svendborg tog sin spæde start
omkring 2005.
Efter standerstrygning slut oktober bliver dagene
hurtigt kortere. Da man på vinterroningstur skal
være tilbage ½ time før solnedgang, er der for roere
på arbejdsmarkedet kun at satse på godt vejr i
weekender. Det var odds´ene da vinterroningen blev
påbegyndt. I skrivende stund er det imidlertid en
flok medlemmer, der enten har skiftende arbejds-

”Ud i det grå” !
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Et helt liv med roning
Ole Hansen er 80 år og æresmedlem i Svendborg
Roklub. Ud fra det kunne man måske forestille sig
en ældre herre, der i tilbagelænet stil hviler på
laurbærrene og iagttager, hvad de yngre medlemmer
nu finder på af skøre ting – men, det er slet ikke
Oles stil. Tværtimod er han fortsat en af klubbens
mest aktive medlemmer. Hver mandag, onsdag og
fredag året rundt er han i gang i klubben fra kl. 06 til
ca.12 med roning og alskens andre gøremål.

Aktiv i DFfR og Kredsen
Kaproningen har også på anden vis fyldt i Oles liv.
Gennem mange år har han været fast transportør af
kaproningsbåde for DFfR til de store regattaer og
mesterskaber rundt om i Europa. ”I mit arbejde som
inspektør ved Svendborg Andels Boligforening var
jeg så heldig at kunne planlægge mit arbejde, så jeg
ind imellem kunne tage fri fra torsdag til tirsdag. Jeg
har kørt både til næsten alle store rostadioner i
Europa, og det har givet mig mange store
oplevelser”.

Jeg har sat Ole stævne til en snak om et helt liv med
roning, og man bliver helt forpustet, når man hører
om alt det, som Ole haft gang i omkring roningen.
Man får indtryk af et menneske, for hvem rosporten
og Svendborg Roklubs ve og vel ligger dybt i
hjertet.
Ole meldte sig sammen med en kammerat fra
handelsskolen ind i Svendborg Roklub i 1954 som
15-årig. ”Jeg har altså været medlem i mere end
halvdelen af klubbens levetid”. Siden har Ole været
uafbrudt aktiv og har i 65 år roet, hvad der svarer til
Jorden rundt 2 gange !

Klargøring af bådtrailer til regatta

Ole har også taget del i andet arbejde i DFfR. Han
har siddet i kredsbestyrelsen, og da der var VM for
letvægtsroning i 1999 blev han medlem af foreningens PR-udvalg. I den funktion har han bl.a.
lavet udstillinger om roning rundt om i landet. I
mange år var han med til at lave DM i ergometerroning i Kerteminde.

Ole døbes 15 år gammel

Ungdoms- og kaproning
I de yngre år var kaproningen en vigtig del. Det var
på et tidspunkt, da klubben havde Danmarks bedste
firer, så Ole måtte ”nøjes” med andenfireren. Den
var dog god nok til at blive nr 3 ved Danmarksmesterskabet. ”Jeg har faktisk dyrket kaproning
indtil for 5 år siden. De sidste 20 år dyrkede jeg
veterankaproning både i Danmark og rundt om i
Europa. Det var i både sammen med roere fra andre
klubber”.

En Royal vandgang
Nu er der ikke noget, der kan få de små drilske smil
frem i roklubben, som en vippetur fra båden ud i
sundet, så jeg skynder mig at spørge Ole, hvor mange gange han har været i vandet. ”Een gang – jeg lå i
min singlesculler og skulle hilse på kongeskibet –
kong Frederik vinkede – men bovbølgen fra skibet
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væltede mig”. Ja ok, trods alt en vandtur med en vis
stil - og kongen, der selv var aktiv roer, har nok fået
sig et godt grin ! En anden gang med en tur i vandet
var i forbindelse med en jødekaproning i Rudkøbing. ”Det blæste meget, og allerede efter de første
1000 meter var båden fuld af vand. Til sidst måtte vi
svømme båden over målstregen !! Desværre tabte vi
!”.

ro. ”Den første gang tager jeg dem tit med over i
Mississippi (lagunen i sumpområdet på Tåsinge)
eller til Troense med en kop kaffe på termokanden,
hvor vi så sidder og snakker om det. Når vi så ror
hjem, har de glemt alle deres unoder, og så kan vi
starte forfra”. Ole er fortsat aktiv instruktør, og han
har været ude med næsten alle de nye
”formiddagsroere”.
Hjemmefronten
Oles kone Gunny dukker på et tidspunkt op i deres
lejlighed, og det giver mig anledning til at spørge,
hvordan hun har det med al den tid, Ole bruger nede
i klubben. ”Ved du hvad ? Der er så mange mænd,
der ikke ved, hvad de skal bruge tiden til, når de går
på pension, så det er bare helt fint”. Hvis Ole
kommer hjem før tiden på en af hans faste dage, ved
hun, at der er noget galt. Hun har dog også selv en
række interesser, som hun dyrker. Hun nyder også at
være med til nogen af klubbens arrangementer, bl.a.
fællesspisningerne.

Ole i sin egen singlesculler

Det frivillige arbejde

Oplevelser

Det frivillige arbejde fra medlemmerne er som
bekendt alfa og omega i en roklub. Ole har været
medlem af bestyrelsen og formand i 2 perioder. Han
har også været materielforvalter og tager fortsat
aktiv del i den vigtige bådvedligeholdelse om
vinteren, og det kan gøre ham virkelig skuffet, hvis
f.eks. nogle roere på vej ud ikke lige har 5 minutter
til at hjælpe med at vende en båd.

På spørgsmålet om, hvad der har været de største
oplevelser med roningen, kommer der en længere
række. I hans yngre år gav ture til Skarøhytten med
overnatning næsten hver lørdag/søndag gode
oplevelser. ”Min ferietur på Themsen var en stor
oplevelse, også flere ture Fyn rundt. Det, at jeg er
blevet taget vel imod rundt i andre klubber, har
betydet meget”. ”Turene med både rundt i Europa
har selvfølgelig givet mig store oplevelser, men jeg
elsker også de små kaffeture om formiddagen”. Ole
fremhæver kammeratskabet og den gode træning
som det, der har været den drivende kraft i hans
rokarriere. Ole husker også med glæde de mange
fester i klubben : vinterfest, fastelavnsfest, standerhejsningsfest, Sankt Hansfest m.v. samt ikke at
forglemme DFfRs 100 års jubilæum

Omkring bådene har han været med i hele udviklingen fra faste til bevægelige åregange, glasfiberbådenes fremkomst, romaskinerne fra 90erne og
bådvogne fra slut 90erne. ”Kvaliteten af bådene er
blevet forfinet på mange punkter”. ”Vi skal kunne ro
i alle klubbens både, og vi bør tage den, der ligger
tættest på, i stedet for altid at tage de samme både”.
Instruktion

Omkring ønsker for klubbens fremtid siger han :
”Jeg kunne godt tænke mig, at vi kom op på 200
medlemmer. Det ville give et større overskud i
økonomien og større muligheder. Det er også
vigtigt, at vi sammen passer godt på sagerne – så
fungerer klubben”.

Som 17-årig blev han instruktør, og det er et stort
antal af klubbens medlemmer, som har fået sin
uddannelse gennem Oles kyndige instruktion.
”Roerne skal naturligvis kunne deres ting, inden de
frigives, men på de første roture er det vigtigt ikke at
pumpe dem med en masse kommandoer på lange
ture, men i stedet give dem en oplevelse og lyst til at

Arne Garbøl
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Kaproning i Svendborg Roklub – og verdens bedste træner !
Guldfireren er sammen med Paul Elvstrøms 4 guldmedaljer den største olympiske succes i dansk
idrætshistorie med medaljer i seks olympiske lege i
træk, heraf 3 af guld. Har Svendborg roklub en aktie
i det ? Det er der en del i klubben, der mener.

Fra isflagesejlads til DM i roning- med hat på !
En berømt båd i klubbens historie er den 2-årers
inrigger, der vinder DM i 1949 og 51. Besætningen
var kendt under de herlige øgenavne ”Foska”,
”Nufix” og ”Goliath”, alias Ole Pedersen, Børge
Sørensen og Verner Hansen.

Letvægtsfireren på vej mod OL-guldet i Beijing i 2008

Jeg har derfor inviteret Bent Fransson til en snak i
roklubben om eliteroning og hans store meritter.
Men først en lille oversigt over kaproningshistorien i
Svendborg.

Nufix, Foska og Goliath

Navnet Goliath var nok pga. den fysiske statur, og
Nufix skyldtes, at Børges hår altid sad perfekt med
en hårvoks af dette navn. Bag ”Foska” gemmer sig
også en sjov historie. Ole Pedersen fortæller i 2006
til Fyns Amts Avis, at han og storebroderen i de
kolde
isvintre
roede
på
isflager
ved
Christiansmindestien og i havnen ! En dag blev han
taget af strømmen og drev helt ud til Iholm, hvor
den lokale fisker Mink samlede ham op i sin jolle og
sejlede ham tilbage til roklubben. Her stod
medlemmer og tog imod, og selv om han frøs var

I dag finder elitekaproning primært sted i nogle
kraftcentre forskellige steder i Danmark, hvor man
samler landets bedste roere. På Fyn er det i Odense.
Her har man de rigtige forhold til outrigger-roning
på det rolige vand i Odense Kanal. Tidligere var
mesterskabsroning noget for klubhold, og her har
Svendborg en stolt historie.
I 1924 og 1930 vinder svendborghold DM i 2-årers
inrigger. I 1940 står en Svendborg letvægtsfirer
øverst på skamlen, og i 1955 bliver det til guld ved
de nordiske mesterskaber.

Ole frisk nok til at råbe : ”I er fanme en slem flok
landkrabber, sådan at lade mig drive helt op i
Sundet”. Svaret var : ”Kom du bare i land, lille Ole,
så skal vi lære dig at ro”. Det gjorde de nu så godt,
at det blev til 3 DM-titler. Ole var handelselev på
Svendborg Boghvede- og Havremølle, som markedsførte de kendte Foska-havregryn, der prydedes
af en rask lille lyslokket purk, og damerne på møllen
syntes, at det navn passede fint til Ole. I 1953 vinder
”Foska” igen guld ved DM, nu med Ib Jensen og
Preben Aagaard. Holdet gjorde sig bemærket ved at
gennemføre hele løbet med bowlerhatte på ! Dagen
efter blev de hyldet på rådhuset af borgmester Ejner
Halberg.

Svendborg-otter klar til kaproning i Svendborg Havn
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En traditionsrig kaproningspokal er den årlige dyst
mellem Svendborg og Rudkøbing – jødekaproningen, som fortsat finder sted hvert år.

Sne og kulde – ingen hindring for træning på søen

Miljøet tiltrækker roere fra hele landet, der
overnatter i telte ved søen og på højskolen. Om
vinteren laver Serup træningssamlinger på
højskolen.

Svendborg og Rudkøbing på vej mod målet i Jødekappen

Jødekaproning – nu også med kvinder !

Letvægtfireren med Erik Nielsen, Torben Hansen, Bent
Fransson, Aage Hansen Priisholm og Chris Hansen på
Sørup sø 1974

Sørup Sø som rocenter
I starten af halvfjerdserne bliver der skabt et
elitemiljø med træning på Sørup Sø. Det skete med
velvilje fra den gamle greve på Hvidkilde og
smeden, der havde en lille hytte ned til søen, der
kunne bruges som et primitivt bådehus. En central
person i miljøet som træner blev den nytilkomne
lærer på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Bent Serup,
med baggrund som eliteroer i Danske Studenters
Roklub. Sammen med Ib Christoffersen, også fra
højskolen og tidligere træner i DSR, skaber de
gennem halvfjerdserne et frugtbart samarbejde
mellem roklubben og højskolen.

Store resultater i DM og VM
Gennem et tiår skabes der store resultater, såvel
nationalt som internationalt af en gruppe dedikerede
roere, Bent Fransson, Åge Hansen Priisholm, Svend
Erik Nielsen, Torben Hansen, Hanne Jensen, Jørgen
Grønlund Jørgensen, Per Rasmussen m.fl. I
jubilæumsskriftet fra 1994 er der en detaljeret
gennemgang af en lang række imponerende præstationer. Heraf kan nævnes : 1974 DM for letvægtsfirer m.st. og nr 8 ved VM; 1976 DM i letvægtsfirer
u.st. og bronze ved VM - dvs. første VM-medalje i
letvægtsroning til Danmark - og Svendborg !! I
1977 DM og NM i letvægtsfirer, junior-DM ved Per
Rasmussen i singlesculler og damesinglesculler nr 2
ved Hanne Jensen.

22

Nu er roning ikke en sport, man tjener penge på, i
hvert fald ikke i Danmark, tværtimod. Så jeg spørger, hvad der er drivkraften bag de mange kræfter og
den megen tid, man skal bruge for at nå til tops ?
Bent tøver lidt : ”Jo, man starter jo som ung, man
bliver en del af et specielt miljø med kammeratskab
og konkurrence, og det bliver en passion”. Han
erkender også, at begreber som ære og anerkendelse
spiller ind.
Landstræner
Hanne Jensen (Fransson) i sin sculler på Sørup Sø

”Efter min aktive karriere bliver jeg landstræner for
letvægtsherrerne i DFfR. Den store satsning dengang var letvægtsotteren, og i 89 og 90 vinder vi
sølv og i 92 og 95 guld ved VM”. Til olympiaden i
1996 kommer letvægtsfireren på programmet, så
otteren bliver halveret. Efter sejren i 95 trænger Bent
til en pause fra trænergerningen med den megen
kørsel og tid væk fra familie, arbejde og hjemmet i
Svendborg. Han er dog med til at udtage mandskabet til den nye firer, som hans gode ven Bent
Jensen bliver træner for. Den vinder som bekendt
guld ved OL i 96 og 04, bronze i 2000 samt 5 VMguld i perioden.

Hanne bliver nordisk mester i 1981 i dobbeltfirer.
Man skal ikke tage noget for givet i kaproning. I
1976 taber letvægtsfireren, der vandt bronze ved
VM, jødekaproningen til Rudkøbing. De havde taget
outrigger-årerne med i inriggeren!
Fra 1978 begynder DFfR at satse på kombinerede
hold fra forskellige klubber. Der indføres samtidig et
gebyr, der gør det økonomisk umuligt for mange
klubber at have roere på landsholdet. Det betød, at
Svendborgroerne nu repræsenterede en anden klub,
men de var fortsat medlemmer i Svendborg og trænede på Sørup Sø. I de følgende år indgår Bent
Fransson, Åge Hansen Priisholm, Per Rasmussen,
Hanne Jensen og Jørgen Grønlund Jensen i
kombinerede hold med flotte resultater, kulminerende med VM-titlen i letvægts-otter i 1981 med
Bent Fransson som stroke. I 1982 bliver det til sølv.
Per Rasmussen vinder bronze i firer u. st. ved OL i
Los Angeles 1984. Bent Fransson vinder yderligere
to VM-bronze og en VM 4. og 7. plads.

Kort efter bliver Bent dog igen træner, denne gang
for U23, og knyttet til centrene i Holstebro og
Odense. Ved U23 VM på Bagsværd Sø i 2000 får
Danmark 3 guld og 1 sølv, alle i letvægtsklasserne,
og bliver dermed det mest vindende land.
Træner for Guldfireren

Successen fra miljøet ved Sørup Sø får også
konsekvenser for Bent Serup, der udnævnes til
landstræner i to omgange og senere også for Kanoog Kajakforbundet.

Bent Fransson og en stor trænerkarriere
På en flot november solskinsdag 2018 mødes jeg
med Bent Fransson i klubben til en snak om eliteroning og hans karriere i rosporten. ”Jeg melder mig
ind i klubben som 13 årig sammen med nogle skolekammerater”. Og det tør vel nok siges, at det blev
Bents skæbne.

Guldfireren OL 2008 – Thomas Ebert, Mads KruseAndersen, Bent Fransson, Morten Jørgensen, Eskild
Ebbesen

Fransson afløser i 2005 Bent Jensen som træner for
guldfireren. Der skal opbygges en helt ny besætning.
Eskild Ebbesen, der havde besluttet at stoppe,
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vender dog tilbage, og det kulminerer i 2008 med
guldmedalje ved OL i Beijing.

roklubber efterhånden er blevet til motionsklubber
med færre unge roere.
Bent er en meget bekeden mand, men jeg presser
ham til at nævne hans stærke sider som træner. ”Jeg
tror, at jeg er god til at se de små detaljer i samarbejdet og gliddet i båden”. I mandskabsbehandlingen som træner understreger han : ”Det er vigtigt,
at give roerne frihed under ansvar og dermed skabe
indre motivation”. Dette er måske et særligt dansk
træk, hvis man sammenligner med mere diktatoriske
trænertyper i mange andre lande.
Opbakning hjemmefra
Hvordan med hjemmefronten ? : ”Jeg har altid haft
god opbakning fra min kone Hanne”. Her har det jo
nok også hjulpet, at Hanne Fransson (født Jensen) er
den mest succesfulde kvindelige eliteroer i
Svendborg Roklubs historie og kender som sådan
miljøet indefra.
Letvægtsfireren droppes af FISA og IOC

Med løbende udskiftninger af besætningen vinder de
bronze ved OL i 2012, VM-guld i 13 og 14,
afsluttende med sølv ved OL 2016 i Rio.

I 2017 indstiller FISA, det internationale Roforbund,
ved en afstemning at droppe mændenes letvægtsfirer
som OL-klasse. En stor æra i dansk roning og
idrætshistorie er hermed slut. Det begrundes med, at
der skal skabes lighed i medaljefordelingen mellem
mænd og kvinder. Nogle mener dog, at specielt de
østeuropæiske lande ønsker at nedprioritere
letvægtsklassen til fordel for den åbne klasse, ”de
tunge”. Det vil mindske mulighederne for rigtig
mange roere for at komme i eliten, og man kan også
nære bekymring for, at roning af den grund aldrig
bliver noget stort i f.eks. de asiatiske lande.

Letvægtsroning og udviklingen
På spørgsmålet om forskelle mellem letvægtsroning
og de tunge klasser svarer Bent : ”I letvægtsroning
er god teknik, samarbejde og det rigtige glid i båden
af endnu større betydning end i den åbne klasse.
Træning i iltoptagelse og udholdenhed er også vigtig
frem for muskeltræning”. I letvægtsroning kan man
altså ikke bare ”bøffe sig op” i styrkelokalet.
Udviklingen i eliteroningen fra klubbaserede hold til
kombinerede hold samlet i kraftcentre ser Bent mest
fordele, men dog også enkelte ulemper ved. ”Man
får samlet de bedste roere og får opbygget et stærkt
konkurrencemiljø”. Ulempen kan være, at
rekrutteringsgrundlaget bliver mindre, da mange

Verdens bedste træner
Bent har modtaget megen hyldest for sin
trænergerning. Den største får han i 2014, da han det
år bliver kåret som verdens bedste træner af FISA.
Arne Garbøl
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Idrætten og roningen i samfundet – lidt historie
”Den svenske gymnastik”

Idræt er naturligvis ikke et isoleret hjørne af det
moderne samfund, men kan ses som et spejl af de
almindelige samfundsmæssige ændringer, der finder
sted. Gennem de sidste 150 år er der sket to store
nybrud i idrætten, og roningen har selvfølgelig fulgt
med, ja i starten ligefrem været førende.

Et andet nybrud i Danmark var indførelsen af ”Den
svenske Gymnastik”, grundlagt af svenskeren Pehr
Henrik Ling. Den lingske gymnastik havde både et
sundhedsmæssigt, videnskabelig anatomisk, æstetisk
og mere lystbetonet udgangspunkt. Den blev voldsomt modarbejdet af instruktørerne i militæret, men
gennem højskoler og den grundtvigske bevægelse i
disse år vinder den almindelig udbredelse.

Adelen og militæret førende
I det meste af 1800-tallet var to slags idræt dominerende. De adelige sportsgrene var jagt, kapsejlads,
hestevæddeløb, fægtning og voltigering, alle aktiviteter, der krævede, at pengepungen var i orden.
Den militære gymnastik dominerede i hæren og i
skolerne, og den var ikke just populær i den almindelige befolkning.

De engelske sportsgrene, roning, cykelløb, cricket,
fodbold, atletik m.fl. bliver dominerende i byerne og
den svenske gymnastik på landet. Efterhånden
blandes det dog, og det bliver almindeligt at dyrke
gymnastik om vinteren og engelske sportsgrene i
sommerhalvåret.

Rosporten kommer til Danmark
Roningen i førersædet

I slutningen af 1800-tallet bryder ”Den svenske
gymnastik” og ”Den engelske Sport” igennem. I
Danmark indføres den engelske sport helt bogstaveligt ved at grosserer Harald Hansen importerer en
engelsk kaproningsbåd i 1865. Den blev hurtigt
efterlignet og førte til oprettelsen af Danmarks to
første roklubber, KVIK og Københavns Roklub,
KR. Københavnerne er jo som regel først med det
nye, hvorefter det breder sig til resten af landet.

Roningen indtager i denne fase en særlig stilling.
Københavns Roklub udbreder ikke bare roning, men
også forskellige atletikdiscipliner, tovtrækning,
cykelløb og vandpolo og arrangerer de første svømmestævner i Danmark. KR starter også en import af
engelske sportstrænere, træningsmetoder, sportstøj,
rekvisitter og konkurrenceregler. Den drivende kraft
i dette arbejde var inspektør på Carlsberg, Eugen
Schmidt. KR står også bag oprettelsen af det første
danske specialforbund Dansk Forening for Rosport i
1887 og var i 1896 med i oprettelsen af Dansk
Idræts-Forbund, en paraplyorganisation for de nye
engelske sportsdiscipliner. Den førende position
viser sig også ved, at det er Københavns Roklub, der
inviteres til de første olympiske Lege i 1896 i Athen.
I starten af de olympiske lege anses roning og atletik
som de fornemste discipliner.

”Den engelske sport”
Den engelske sport havde oprindelse i det nye
industriborgerskab og de engelske kostskoler, hvor
man anså den sportslige kappestrid som vigtig for
dannelsen af den personlige karakter hos de unge
drenge. Den engelske sport er kendetegnet ved, at
resultaterne kan opgøres i sekunder, meter, kilo, mål
eller point – hvem kommer først, hvem vinder ? Den
engelske sport kan også karakteriseres ved ydelse og
rekorder, eller ved det olympiske motto : ”Hurtigere
- Højere – Stærkere”. Det handler altså om Vækst og
Konkurrence og afspejler på fin vis værdierne i
industrisamfundet, som netop i disse år også bryder
igennem i Danmark. I sporten er det ikke fødsel og
arv, der betyder noget, men ens egen indsats og
ydelse.

Forenings-Danmark
Såvel den engelske sport som den svenske
gymnastik organiseres i foreninger med generalforsamlinger, bestyrelser og frivillige ledere. Det
bliver den altdominerende ramme om idrætten i det
meste af 1900-tallet. Danmark bliver det
”Forenings-Danmark”, som vi alle kender. Utallige
er de danskere, der har fået deres opdragelse gennem
foreningernes demokratiske fællesskabsværdier.
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Den betydning, som det har haft for det danske
samfund, kan vanskeligt overvurderes.

søgelse fra EU ligefrem europamestre sammen med
svenskerne. Tidligere ophørte de fleste med at dyrke
sport efter 30-årsalderen, men i dag holder selv
folkepensionisterne sig ikke tilbage. Den lidt
sammensunkne ældre dame med sort kjole og
hårnet, som vi sikkert er mange, der husker fra vores
barndom, er nu afløst af pensionister, der vandrer,
styrketræner, løber og rejser rundt i verden, så man
bliver helt forpustet. Det er nok, sammen med den
moderne medicin og bedre kost, årsagen til, at
gennemsnitslevealderen i disse år har en stejlt
opadgående kurve.

En ny brydningstid i idrætten
De sidste omkring 30 år er der igen sket et nybrud i
idrætskulturen. Igen begynder det med almene
ændringer i samfundet. Den moderne individualistiske storbykultur er nu dominerende i modsætning til de mindre samfunds fællesskabskultur. De
unge skal nu i langt højere grad skabe deres egen
succes. Karriereplanlægning og opbyggelse af et
godt CV bliver vigtig. 1-personshusstanden er nu
den mest udbredte i Danmark. Tempoet skrues i
vejret, den teknologiske udvikling med IT i spidsen
går stærkere og stærkere. Det internationale vinder
frem på bekostning af det nationale fællesskab. En
ny sundhedskultur bryder også frem. Du skal ikke
bare skabe din egen succes og karriere. Du skal også
selv tage vare på din egen krop og sundhed. Din
succes er din egen, og din fiasko og sygdom din
egen skyld.

Roning i en ny tid – elite og motion
Hvordan forholder roningen sig så til denne udvikling. Her peger pilen i to retninger. Den egentlige
kaproning, hvor man skal kunne konkurrere på både
nationalt, internationalt og olympisk plan, er nu så
krævende, at man er nødt til at koncentrere kræfterne i særlige elitecentre. De bedste roere får økonomisk støtte fra bl.a. Team Danmark i forventning
om EM, VM og olympiske medaljer. I mange
roklubber er den egentlige kaproning derimod næsten væk.

Kondiløb og fitness på egen hånd
I det klima er det ikke sært, at danskerne nu strømmer ud på gader, veje og skovstier iført stramtsiddende sportstøj og kondisko. En anden stor gruppe tager bilen hen til det nærmeste fitnesscenter med
alskens maskineri. I en travl hverdag, hvor begge
går på arbejde, er det vigtigt selv at kunne planlægge, hvornår kroppen skal dyrkes. Derfor er den
traditionelle foreningsbaserede idræt i disse år
trængt. Faste træningstider og afhængighed af andre
passer dårligt til mange mennesker. Frivillige ledere
savnes i mange klubber. De individuelle idrætsformer vinder frem på bekostning af de fællesskabsorienterede.

Det peger så på den anden tendens i roningen, hvor
den almindelige udbredelse af motion til alle aldre
har ført til, at mange klubber domineres af folk i den
erhvervsaktive alder og pensionister.
Roningen er både frihed og fællesskab
Hvordan tegner roningens fremtid sig så ? Det burde
se lyst ud. Rosporten er kendetegnet ved at have en
god balance mellem det fællesskabsorienterede og
det individuelle. Selv om de individuelle sportsgrene
dominerer, har vi stadig brug for kontakt med andre
mennesker. Roning kan som bekendt dyrkes døgnet
rundt i ugens syv dage. Via faste aftaler eller opslag
på rokort.dk, rosportens intranet, kan man komme
ud at ro, når det passer i tidsplanen. De fleste
roklubber har større eller mindre motionslokaler,
hvor man kan komme og træne med sig selv eller
andre, når man har lyst. Rospinning er også blevet
en populær aktivitet.

En undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut 2016
over motionsaktiviteter for personer over 15 år viser,
at de to suverænt største idrætter for unge og voksne
i Danmark er fitness og løb, med vandreture og
svømning på de næste pladser. De traditionelle holdog foreningsidrætter kommer langt nede. Udbredelsen af de individuelle idrætsformer er naturligvis
en stor udfordring for idrætsklubberne.

At rosporten er fremragende motion for alle kroppens store muskelgrupper og hjertet, er der ikke tvivl
om. Ethvert motionscenter har da også romaskiner
som en vigtig del. Rosporten passer altså rigtig fint
ind i tidens fokus på sundhed.

Aldrig har så mange dyrket idræt
Den gode nyhed er dog, at aldrig før har så mange
danskere dyrket motion, ja vi er i følge en under26

Ud i det blå og grønne
Endelig har rosporten et tredje trumfkort. Samtidig
med at de fleste danskere i dag bor i byer væk fra
naturen, er der kommet en længsel og næsten
romantisk bevægelse mod det grønne og naturen.
Enhver roer ved hvilke skønne naturoplevelser
roningen giver. Vi følger naturens rytme fra løvspring til løvfald i sol og blæst, og en enkelt regnbyge tager vi også med. Udsigterne fra vandet mod
landet er betagende. Vi kommer tæt på fuglelivet, og
rygfinnen af et marsvin eller en sæl, der nysgerrigt
stikker hovedet op, er oplevelser, som vi godt kunne
unde mange flere at få del i.
Wow ! Sæl ved ”Bermuda-trekanten”

Arne Garbøl

Højt humør på Storebælt !
Skibene i Fyn Rundt beundres

Ny coastalbåd er klar
Frokost i det grønne ved Skanderborg

Roklubben aktiv til lysfest i havnen
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Det sociale liv i roklubben
Udover de dejlige roture, byder Svendborg Roklub
på et fantastisk socialt liv hele året rundt.
Morgenkaffe og roning
For mange starter ugen med morgenkaffe mandag
morgen kl. 8 og bagefter roning. Det er en skøn start
på ugen – uanset, hvordan mulighederne er for at
komme på vandet (vejr/helbred). Når vi møder frem,
er kaffen løbet igennem, og der er indkøbt lækkert
brød. Det er fantastisk, at andre har sørget for én på
den måde. Snakken går livligt henover bordet, og er
der en, der har haft fødselsdag, er det en tradition, at
man giver en lille én til kaffen eller pålæg, kage o.l.
Mandag morgen er ordet også frit. Der bliver slået
på skibsklokken, og der bliver orienteret om småt og
stort i klubben.

Ro- og Grillaften på terrassen

Fredag morgen går turen til Mississippi, hvor den
medbragte morgenkaffe nydes. Herefter beslutter
den enkelte båd, hvor turen skal gå hen den dag.
Også et meget hyggeligt arrangement.
Klubben har også et skønt motionsrum, som frit kan
benyttes. En god måde at holde rotag og krop ved
lige i vintermånederne.
Flere dage om ugen er der også mulighed for at
mødes til rospinning. Så får den fuld gas til god
musik.
Arbejde og hygge
Vedligehold af klubhuset foretages hovedsageligt af
medlemmerne, og på disse arbejdsdage er der også
tid til en god frokost, som et køkkenhold har sørget
for, imens en anden gruppe medlemmer har sørget
for det praktiske arbejde.

Vi forbereder velkomst til dronningen over morgenkaffe
og brød

Vintersvømningen

Gode venner

Om vinteren er der svømning i svømmehallen på
Centrumpladsen. Det sker fra kl. 20-21 tirsdag aften.
Her kan man få aflagt den årlige svømmeprøve og
snuppe en tur i saunaen. Svømning er indeholdt i
kontingentet. Det er også en god og anderledes måde
at møde hinanden på.

Herudover er det også mit indtryk, at mange har fået
gode venner i klubben, som de også ses med privat.
Det er jo virkelig et godt ”udbytte” af medlemsskabet.
Foredrag og julefrokoster

Fællesspisningerne

Af og til er det lykkedes at få en interessant foredragsholder til at komme og underholde. Det er altid
en god aften, hvor man ofte går hjem - beriget med
nye måder at anskue tingene på.

Den første torsdag i måneden er der fællesspisning
om aftenen. Om sommeren bliver der grillet og
hygget på balkonen, og om vinteren skiftes medlemmerne til at fremstille et fantastisk måltid. Altid en
meget hyggelig aften med gode muligheder for at få
talt med nogle af de medlemmer, man ellers ikke
lige møder.

En fast tradition er også årets julefrokost(er). En
meget fin dag eller aften, hvor man hjælper hinanden med maden. Der bliver sunget og hygget.
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Festfyrværkeri fra Skansen i anledning af dronningebesøget. Jeg kan høre på mange af deltagerne,
at de havde en fantastisk dag.
Der snakkes i bådene !

Julefrokost

Dronningen kommer !
Den 6. september 2018 var en meget stor dag for
mange af klubbens medlemmer. Dronningen besøgte
Svendborg, hvor hun ankom med Dannebrog.
Allerede ved Bratenskoven blev hun modtaget med
årerejsning og hurraråb af otte robåde fra Svendborg
Roklub.
Morgenhygge ved Ventepose Mølle

Det meste personlige snak får vi nok på roturene.
Når vi er tæt sammen i bådene 1-4 timer, får vi
naturligvis drøftet både personlige ting, lokale
emner og verdenssituationen. Det fortsætter som
regel efter turen på klubbens terrasse over en øl eller
en is, hvor man også bare sidder og nyder den
fantastiske udsigt og hinandens selskab.
Kanindåb
Kanindåben er en festlig tradition i rosporten. Her
sikres det, at de nye roere bliver behørigt indviet til
rosportens glæder. Selveste Kong Neptun stiger op
fra dybet med følge og sørger for, at den sidste lugt
af kanin forsvinder, så man herefter kan kaldes
fuldgyldig roer.

Årerejsning for majestæten

Efterfølgende hyggede roerne sig på roklubbens
balkon, og formiddagens oplevelser blev evalueret.

Hyggeligt samvær på balkonen
Kanindåb i 30erne

De roere, der deltog i fællesspisningen (Ro og Grill)
om aftenen, fik en hel uventet oplevelse med:
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Den 31. marts 2019 venter der en ny begivenhed
med kongelig deltagelse. HKH prinsesse Benedikte
har takket ja til at komme til klubbens standerhejsning for at døbe en af de nye både og markere
klubbens 125-års jubilæum. Utroligt flot, og mon
ikke vi er mange, der møder op til den standerhejsning? Man må virkelig sige, at der bliver gjort
noget for at give medlemmerne nogle store
oplevelser.
Det følges op med en stor jubilæums-gallafest den
12. april på Hotel Christiansminde. Forhåbentlig en
aften vi altid vil mindes med et stort smil på læben.

Kanindåb 2014

Britta Bardrum

Landgang, frokost og hygge

Hov ! Er der ikke et eller andet med striberne ?
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RO-VENNER af Svendborg Roklub
Ro-vennerne er en selvstændig forening, som har til
formål at støtte Svendborg Roklub.
Ro-vennernes medlemmer er aktive roere, tidligere
roere, ægtefæller og andre med interesse og tilknytning til SR.
Ro-vennernes formål er, at virke til gavn for roidrætten i Svendborg, herunder at yde Svendborg
Roklub økonomisk støtte. Ro-vennerne vil forsøge
nogle gange om året at samle medlemmerne til
turarrangementer eller anden form for social
sammenkomst.
Skt. Hans aften i klubben

Midlerne skaffes dels ved medlemskontingenter, og
dels ved at Ro-vennernes bestyrelse arrangerer
forskelligartede sammenkomster som foredrag,
fester og virksomhedsbesøg.

Mange forskellige arrangementer
Som eksempler fra de senere års arrangementer kan
nævnes: Et spændende foredrag om ”Den Sibiriske
Jernbane”, et andet om ”Ø-færgerne”, en aften med
”EDO fra Rema 1000”, som gav sin personlige
fortælling om at komme til Danmark fra Bosnien.
Det var en spændende beretning om et eksempel på
en vellykket integration, der gav stof til eftertanke,
men også grobund for glæde og optimisme. Edos
mor havde lavet de lækreste egnsretter fra sit
hjemland Bosnien.
Der har været flere besøg på lokale virksomheder.
F.eks rundvisning og spisning på Erhvervsskolen,
besøg på Maersk Træningscenter, hvor vi i simulator
kunne afprøve talentet som borebisse off-shore.
For nylig sad vi i de gamle stuer på Ollerup
Gymnastikhøjskole og fik fortalt skolens historie.

Ro-vennerne skænkede i 2006 klubben en 4-årers inrigger
der fik navnet Ro-Vennen

Ro-vennerne har åbenbart stor tørst! Måske er det alt
det saltvand, der omgiver os ? Gennem alle årene
har interessen for bryggerier været stor. Ro-vennerne
har besøgt en del bryghuse på Fyn og været villige
testpersoner. I senere tid har vi haft både ølsmagning
og øl-foredrag i klubben samt ”Øl-smagning på
Thurø Bryghus”.

Bankospil
Tidligere havde Ro-vennerne som fast tradition en
Skt. Hansfest, et bankospil samt en udflugt. Især
bankospillet havde stor tilslutning, og man måtte
ofte rydde motionsrummet for at få plads til de
mange spilleborde. Gevinsterne, inklusive den store
attraktive købmandskurv, var sponsorerede.
Den nuværende bestyrelse ville gerne fortsat være
behjælpelig med afholdelse af det årlige bankospil,
men da vi på en generalforsamling efterlyste frivillige, der ville påtage sig at indsamle gevinster, var
der ingen, der havde lyst til at gå tiggergang rundt
for at skaffe gevinster til spillet. Bankospil uden
gevinster er der ikke meget sjov ved. Til gengæld
har vi udvidet aktivitetsniveauet, så vi nu afholder
mindst tre faste sammenkomster: Skt. Hansfest,
høstfest og fødselsdagsfejring. Derudover arrangeres
foredrag og virksomhedsbesøg.

Ølsmagningsaften i Rovennerne
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Tre fluer med et smæk !

Foreningen skulle samtidig fungere som støtteforening for Svendborg Roklub.

Der er som regel god tilslutning til Ro-vennernes
arrangementer. Medlemmerne får ny viden, og det
sociale samvær dyrkes og styrkes, samtidig med at
kassebeholdningen vokser. Tre fluer med et smæk!
Alt overskud kommer SR til gode.

GSR- Gamle Svendborg Roere blev stiftet den 8.
okt. 1946 i Borgerforeningen. Fabrikant Martin
Jensen blev valgt som formand. På den stiftende
generalforsamling var der mødt 40 roere op, såvel
aktive som passive medlemmer, og der var 2 damer!

Gennem årene har Ro-vennerne doneret mange
gaver til SR i form af tilskud til både og bådudstyr,
udstyr til klubhus, samt tilskud til kaproningsrejser,
dengang vi havde kaproere. Et år donerede Rovennerne en varmtvandsbeholder til klubhuset, så
roerne kunne få varmt brusebad efter endt træning.
Den har nok været meget påskønnet.

I 1992 skifter GSR navn til Ro-venner af Svendborg
Roklub. Denne navneændring skulle helst medføre,
at også unge aktive roere ville være medlem af
foreningen. Om det havde nogen effekt, fortaber sig
i fortidens tåger.
Et faktum er det, at der har været mange spændende,
sjove og oplysende arrangementer gennem årene.
Emnerne har været meget forskelligartede, og
skiftende bestyrelser har haft stor fantasi og
kreativitet.

Starten
Ro-vennernes historie begyndte for 73 år siden. I
starten hed de GSR, Gamle Svendborg Roere.
Under en fælles aftenrotur 5. august 1946 blev det
besluttet at stifte en forening for forholdsvis ældre
roere, så de kunne bevare og styrke kammeratskabet
fra roturene, når de nu ikke længere var aktive roere.
På den tid blev man som 30-årig betragtet som
”færdig” rent romæssigt.

På nuværende tidspunkt er vi ca. 80 medlemmer i
Ro-vennerne, men vi vil gerne være flere!
Erhard Juul Rasmussen er formand.
Marianne Heide

Roklubben byder dronningen velkommen med årerejsning i eskadreformation
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Formænd for Svendborg Roklub i 125 år :
H.P. Henriksen

1894 – 1895

F.D. Bang

1895 – 1897

C.P. Hedegaard

1897 – 1907

Martin Jensen

1907 – 1909

Ejnar Halberg

1909 – 1923

Lindhardt Rasmussen

1923 – 1933

J.P. Baagø-Riber

1933 – 1948

Carl Hybel

1948 – 1957

Niels Peter Nielsen

1957 – 1961

Poul Pedersen

1961 – 1966

Per Busk

1966 – 1970

Ole Hansen

1970 – 1973

Villy Neumann

1973 – 1975

Bent Lauridsen

1975 – 1976

Torben Hansen

1976 – 1978

Ole Hansen

1978 – 1981

Åge Hansen Priisholm

1981 – 1993

Peter Thomsen

1993 – 1994

Jakob Kruse Nielsen

1994 – 1996

Lene Bøgedal

1997 – 1999

Ninna Larsen

2000 – 2004

Åge Nykjær Jensen

2004 – 2008

Christen Stampe

2008 – 2017

Marianne Heide

2017

Arne Garbøl

2017 – 2018

Jens Tofte

2018 –

Æresmedlemmer
Aage Hansen Priisholm
Ole Hansen
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Bådparken 2019
Inrigger glasfiber – 4er med st.

Coastal
C1

1994

C2

1994

?? (døbes 31/3)

2019

Rovennen

Gigbåde
Syvstjernen 2+ eller 3

2006

Udstationerede både fra DFfR
2003

Inrigger træ - 2er med st.
Smut

1938

Tjalve

1962

Thurø

1969

Birkholm

1985

Elvira

1985

?? (døbes 31/3)

2019

Inrigger træ - 4er med st.
Albani

1994

Kidholm

1994

Gudmund Schack

2019

Inrigger glasfiber – 2er med st.
Rudolph Schmidt

1974

Sparekassen

o. 1980

Skarø

2011

Iholm

2011

Hjortø

2017

Drejø

2017
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Hirsholm

2007

Øhavet

2013
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www.p-s.dk • E-mail: p-s@p-s.dk
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