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Formandens hjørne. 
 

Den sidste måneds tid har det været dejligt vejr, og der er blevet 

roet flittigt. 

 

I skrivende stund mangler der kun at blive roet 100 km, før der er 

roet mere end hele sidste år, og der er 1½ md. tilbage af sæsonen, 

så vi kommer ud af sæsonen med et statistisk langt bedre resultat 

end sidste år. (se detaljer på www.Rokort.dk, statistik)  

 

Og der har været mange dejlige naturoplevelser med solopgange, solnedgange, blankt vand, 

marsvin og svaner. Og hyggeligt socialt samvær på vandet og på land.  

Roning er en fantastisk form for motion! 

 

Åbent hus og OutdoorSydfyn: 

 

Vi deltog som bekendt i OutdoorSydfyn med åbent hus 

lørdag d. 20.8. 

 

Om formiddagen havde vi besøg af 11 unge 

håndbolddrenge, som Henny, Anni og Bente satte i gang i 

romaskinerne med roning og rostafet. Alle havde en rigtig 

sjov oplevelse, og drengene var begejstrede og gik til den, 

så sveden sprang. 

 

Der var ca. 15 gæster, der tog imod tilbuddet om en prøve 

rotur på vandet. 2 af disse har allerede meldt sig ind og er 

i fuld gang med instruktion. Der var også en del, der 

prøvede roergometrene. 

Og der var desuden hyggelig snak med en del nysgerrige, 

tidligere roere, roere fra andre klubber, turister m.fl. 

 

Tak til alle de af klubbens medlemmer, der deltog i 

arrangementet. Det var rigtig hyggeligt, men næste år 

giver klubben frokost, så ingen behøver ”nøjes” med kage til frokost, selv om kagerne var gode. 

 

 

 

Indvielse af det nye motionsrum: 

 

Motionsrummet blev indviet om eftermiddagen med taler af 

undertegnede og af Harry, der klippede den røde snor. Og så 

selvfølgelig med champagne til alle deltagerne. 

 

Motionsrummet er bygget for penge financieret af Fionia 

fond og FMK´s moderniseringspulje samt gammelroernes 

tilskud. Og ikke mindst ved hjælp af mange medlemmers 

arbejdsindsats. Mange tak for den store indsats, der har 

betydet, at vi nu har et fantastisk motionsrum med masser af 

lys og luft og udsigt ud over fjorden. 

 

 

 



 

 

Velkomstfest for nye roere: 

 

Om aftenen d. 20.8. var der velkomstfest for nye roere. En rigtig hyggelig fest, god mad og god 

stemning. Knapt 40 deltog. 

 

Kanindåben er afskaffet, og tilbagemeldinger fra nye roere tyder på, at det er et rigtigt valg. 

 

Ergometerroning og rospinning: 

 

Læs om dette inde i bladet, hvor der er også er en foreløbig plan for de aktiviteter, som p.t. er 

kendte. 

 

Meld jer gerne til instruktionskurser og rospinningskurser. Vi mangler i høj grad 

instruktører. 

 

Klubben betaler gerne kursusafgiften. 

 

Venlig hilsen 

Alice 

 

 

  

 
Kom til fællesspisning i roklubben, 

onsdag d. 21. september kl. 18.00 

 

 
 

                         Aftenens menu er chili con carne.   

                      Aftenens dessert er en overraskelse.  

               I køkkenet står: Mo Jo, Alice, Annette og Mette.  
Tilmelding senest søndag den 18/9-2016 kl. 18.0 på Rokortet eller på opslagstavlen  

 

_____________________________________________________ 

 



 

Løvfaldstur på Gudenåen den 14. – 16. oktober 2016 
 

Så er det ved at være tid til en god gammel traver – den årlige løvfaldstur på Gudenåen. 

 

Vi tager udgangspunkt i Silkeborg Roklub, hvor vi overnatter. Vi mødes i Silkeborg Roklub fredag 

aften sammen med roerne fra Assens omkring kl. 20.00 til ost og rødvin og almindelig hygge. 

 

I løbet af weekenden ror vi rundt på søerne og Gudenåen. Om lørdagen ror vi en tur på 25 – 30 km 

og om søndagen lidt mindre. Turene tilpasses efter vejret og i et tempo, hvor alle kan være med.  

Som sædvanlig holder vi pauser med passende mellemrum.  

 

 
 

Pris er 700 kr. som dækker overnatning, leje af både, mad, vin, øl, sodavand m.m. Kørsel afregnes 

særskilt med dem som lægger bil til, som vi plejer.  

 

Tilmelding til Finn på rokortet eller på mail finnmadsen.ny@gmail.com eller opslagstavlen 

 

Ved tilmelding bedes du oplyse, om du kan køre og evt. hvor mange du kan have med i bilen. 

Tilmelding og indbetaling senest den 5. oktober på reg.nr. 5056 konto 1287421. Husk at anføre 

navn og nummer ved betalingen.  Er der spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig på telefon 

60 70 71 89. 

 

Hilsen 

Tur- og Motionsudvalgt 

Finn 

Fra løvfaldsturen 2015 

 

mailto:finnmadsen.ny@gmail.com
http://reg.nr/


 

Udlejning 

”Husk at sige det til Susanne” 

For at kunne servicere vores gæster ordentligt, og for at kunne bevare overblikket, har Susanne brug 

for,  

at I ALTID giver besked til hende, hvis i lukker ”uventede gæster” ind i roklubben.  

Besked gives enten via SMS tlf. 26712575 eller mail smduus@gmail.com 

P.b.v. Lone 

 

 

 

 

Rospinning og ergometerroning: 
 

Der er lavet en foreløbig plan for brug af romaskinerne til ergometerroning og til rospinning på 

hold for vintersæsonen. 

 

Som I kan se, er der mange ledige timer, og der er også plads på mange af holdene. Der er plads til 

7 på hvert hold p.t., og ingen hold kan være lukkede, hvis der er ledige maskiner.  

 

Giv en melding til Bente Aalund eller Alice, hvis du ønsker at oprette et eller flere 

hold mere, så det kan blive skrevet på listen. 

 

Det er planen, at det gratis system: ”Holdbooking” skal bruges i forbindelse med booking af 

romaskiner. Bente og Alice arbejder på, at få dette etableret. 

 

Hvis der kommer nye medlemmer eller nuværende medlemmer, der ønsker instruktion i brugen af 

romaskiner, tilbyder Alice og Bente instruktion 1-2 gange individuelt eller nogle få sammen, 

hvorefter den nye henvises til hold, hvis dette ønskes, eller til at bruge maskinerne individuelt, når 

de er ledige. 

 

Da der p.t. mangler instruktører, laves der ikke PR lige nu for at få flere nye medlemmer via 

rospinning. 

 

Vi håber meget, at flere vil påtage sig at være rospinningsinstruktør, og klubben 

betaler gerne et week-endkursus. 

 

Foreløbig plan for brugen af romaskinerne 

(ret til ændringer forbeholdes og nye kan tilføjes) 
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Ugedag+ 
klokkeslet 

Instruktør/holdkoordinator musik Dato for 
start 

Antal 
tilmeldte 

Man 7.30-8.30 Karen Margrethe-holdkoordinator ja 31.10 
 

 

Man 9-10 Erik nej ? 
 

 

Man 17.15-18.15 Karen - instruktør ja ? 
 

 

Tirs 7.00-8.00 Susanne Møller-Duus- holdkoordinator ja 31.10 
 

 

Tirs 9-10 Palle  nej 31.10  
 

Onsdag 9-10 Erik nej ? 
 

 

Onsdag 16-17 Ulla Nej 31-10  
 

Ons 17.15-18.15 Alice- instruktør ja 3.10. 
 

 

Tors 6.45-7.45 Susanne Møller-Duus -holdkoordinator ja 31.10. 
 

 

Tors 7.45-8.45 Alice - instruktør ja 3.10. 
 

6 

Tors 16-17 Lars nej 31.10.  
 

Tors 17.15-18.15 Bente - instruktør ja 3.10. 
 

 

Fre 8.00-9.00 Bente - instruktør ja 3.10. 
 

 

Fre kl. 9.00-10.00 Erik nej ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Redaktionen har modtaget mail, som vi med glæde vil dele med Årebladets læsere.  

 

Til redaktionen 

 

Tak for et dejligt Åreblad, som jeg hver gang glæder mig til at læse. Bladet orienterer på 

allerbedste vis om stort og småt som rører sig i klubben. 

Tak til redaktionen og andre, der bidrager til at bladet er underholdende at læse både på skærm 

eller "sidde med i hånden". Også tak for de mange gode billeder i bladet. 

Ser allerede frem til næste nummer. 

En meget tilfreds roer og læser af Årebladet. 

 

Medlem nr 52 

Lizzie 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Morgenroere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Weekendtur til Helnæs-Bugten som ny roer 
 

Det startede med, at jeg havde glædet mig til en hel uge på vandet i min sommerferie, men desværre 

var vejret ikke med os og vi fik kun to dage. Det var så til gengæld to rigtig fine dage med nogle 

dejlige mennesker, og samtidig fik jeg en fornemmelse af, hvad det vil sige at ro langt, med gode 

pauser ind imellem. Så da tilbuddet kom til en weekendtur var jeg bare klar. Nu skulle der roes 

nogle kilometer. Mails blev sendt rundt, omkring ruten, prisen og pakning. Specielt det sidste var 

jeg meget interesseret i, da jeg var meget usikker på, hvad jeg skulle tage med og samtidig måtte det 

ikke fylde for meget. 

 

1.dag:  
Jeg mødte frem med sommerfugle i maven og med spændt forventninger. Inriggerne var ved at 

klargøres. En 4-åres og en- 2 åres. Jeg skulle sidde i en 4 åres. Vi kom afsted, vinden var 3-4 m/s. Vi 

kom fint rundt om Knold. Der var bølger og der var lige den der sten man skulle være ekstra 

opmærksom på. Første pause blev holdt ved Horne Sommerland, hvor vi spiste vores madpakker. 

Jeg havde selvfølgelig ingen madpakke, men da vi roede videre var min mave fuld. 

 

Brian, Finn og Jan kom senere afsted end os, men dem fik vi øje på ude ved Knold, så alt var i den 

skønneste orden. Vi roede langs kysten mod Sønderhjørne. Vandet var fint, solen skinnede og der 

blev små snakket om kysten og hvad der gemte sig bagved. Jo nærmer vi kom Sønderhjørne kunne 

jeg godt mærke en ændring i stemningen. Aalle var mere nærværende og der blev sagt, at der godt 

kunne blive lidt bølgegang. Der blev skiftet. Christian kom til at styre og vi kvinder sad ved årerne. 

Og hold op nogle bølger 8-10 m/s. Det var faktisk fantastisk smukt, men det krævede dyb 

koncentration fra min side, at gribe fat i en bølge, så åren ikke bare fløj igennem luften, og Christian 

den heldige eller uheldige skulle holde båden mod bølgerne så vi ikke fik en kæmpe bølger ind over 

rælingen. Ved Færgelejet skulle der bare roes til og Karen Magrethe gav højt råbende takt, da vi var 

rimelig tæt på. Endelig efter ca. en times tid, blev der sagt DET VEL. Adrenalinen for igennem 

kroppen, og kors hvor kunne jeg have røget en smøg. 

 

Vi kom til Klitholm shelters ved Millinge Klint, fik riggen op på strand, slæbt bagagen op til lejen. 

Og sikke et Super godt sted. Kan varmt anbefales, men en god ide, at forudbestille pladser, som vi 

havde gjort. Der var mange der havde slået sig ned og nogle måtte vi pænt jage væk. Bent var 

kommet os i møde med hans bil fuld af bagage. Det havde også undret mig, hvor alt den bagage var 

blevet af, for der var MEGA meget  Dagen blev afsluttet med en skøn sandwich, vin, vand, 

stjerneklar himmel, bål og hyggeligt samvær. 

 

2.dag:  
Jeg havde sovet godt, var gået ud som et lys. Kroppen kunne mærke gårsdagens strabadsér, men jeg 

var klar. Efter et morgenmåltid hvor der ikke manglede noget, var vi klar til dagens tur med en 

vejrudsigt der ikke kunne være bedre. Ingen vind og solskin fra en skyfri himmel. Vi roede over til 

Vigø, gik tur på øen, roede videre langs kysten ned mod Nabben, hvor vi spiste lækker frokost. 

Stille, smukt sted, men jeg er glad for, at jeg ikke har en båd liggende der, der var mågeklatter 

overalt. Vi roede videre til noget der nok hed Brunshuse og som ikke har et offentligt toilet, hvilket 

var en gene for flere af os, men vi fandt hver især alternativer  

 

Langs kysten dertil lå der mange skønne sommerhuse, gemt mellem gamle træer og buske. Folk 

badede og puslede i det skønne vejr. Dernæst gik den over til Helnæs langs kysten. Det var meget 

stille, vi var meget stille og jeg tror alle nød stilheden og de smukke omgivelser. Jeg ser for mig 2 

års båden ro forbi. Christian og Jan roer og Karen ligner en, der virkelig nyder det. De skulle lige 

have det hvide tøj på og Karen en hvid paraply, så havde det været en fuldendt Monet maleri. 

 

Vi når Helnæscamping ved 18 tiden, hvor vi har lejet to Hytter. Riggende slæbes på strand, bagagen 

tømmes. Nu skal der slæbes op til hytterne. Det viser sig det ligger på toppen af Mont Everest. Jeg 



tror der var flere af os der bandede langt væk under turen derop, og hvad viser der sig, når man er 

kommet på toppen, at der selvfølgelig er en smutvej… 

Dagen slutter med en dukkert i vandet, bad, god mad, vin, vand og en stemning til en hyggelig 

aften. 

 

3.dag: Det havde torden i løbet af natten og vejret var lidt ustabil. Jeg gik ned til stranden for at se 

til vejret og bådende. De var fyldt med vand. Så gjorde jeg noget meget dumt, tanken var i og for 

sig god nok, jeg begyndte at tømme dem for vand med pøsen. Jeg fik næsten alt væk. Jeg kommer 

tilbage og der havde de andre fået ryddet op… Ups... Vi kommer ned til bådende, og hvad gør de? 

De skruer bundproppen af, løfter båden og vandet løber ud. Jeg følte mig som en idiot, typisk 

nybegynder og jeg kom vist for sent i seng  Vi kom afsted, det blæste en del, skiftende 3-4-5-m/s.  

 

Nu var det min tur til at være i to årsriggen sammen med Christian og Karen Magrethe. Vi roede 

over til Illumø. Da vi roede ind i mellem Illumø og Vigø havde vi så meget modvind at vi ikke kom 

nogen steder og det var hårdt. Vi råbte de andre an og roede ind på Illumø. Der blev snakket frem 

og tilbage om situation, mens det suste om hørende på os. Vi havde også fundet det mest fladeste, 

nordligste punkt på øen, og vinden kom øst fra. Mad er altid en god ting, så vi spiste frokost, 

samtidig med at vi tog mere og mere tøj på, det var hunde koldt. Nu begyndte det også at regne.  

 

Beslutningen blev, at vi roede tilbage og ned til Faldsled, hvor bådende kunne ligge hos Jan, indtil 

nogle havde mulighed for at ro dem tilbage til Fåborg. Vi havde kun lige roet 10 min og kommet i 

læ for Horsehoved, da varmen ramte mig som en mur. Hold op hvor jeg svedte, tøjet kunne næsten 

ikke komme hurtig nok af. Og ude i horisonten så det mistænkelig lilla ud. Hvis der er noget jeg har 

respekt for er det vand og torden. Der vil jeg ikke så gerne sidde i en lille båd. Vi kom til Faldsled 

og himlen var meget truende, men enormt flot. Vi fik tømt bådende i en fart, slæbt dem i land og 

båret bagagen op til Jans smukke hus. Der sad vi så, med en kop kaffe og så på regnen der silede 

ned. 

 

Jeg vil gerne sige Tak til Karen Magrethe, Karen, Annie, Finn, Jan, Brian og Christian for en super 

hyggelig samvær og en oplevelsesrig tur. Jeg kan varmt anbefale alle der ikke har prøvet, en 

længere sammenhængende tur. Og ja -  man er meget afhængig af vejret, selv har jeg aldrig i mit liv 

set så meget vejrudsigter. Og ja - vejret kan ændre sig fra det ene øjeblik til det næste, men det er 

det hele værd. 

 

Ruth 

 

________________________________________________ 
 

 
 

 
 

 
Og her ville man egentlig gerne bare 
helt stille og roligt gå og gøre huset 
rent, men hvad sker der så?   
Man har ikke lyst….. 



Killinger 
  
2 killinger fra d. 30.06.2016 – en han- og en hunkat, søger gode kattehjem - enten sammen eller 
hver for sig.  
De er søde, dejlige, kærlige, legesyge og renlige. Bruger kattebakke og er også begyndt at komme 
ud.  
De er klar til at komme fra kattemor d. 22.09.2016.  
  
Er du interesseret eller kender nogen, der kunne være, så ring til mig på tlf. 2173 1287.  
  
Befinder sig i Aastrup.  
  
Vh. Dorte 
Nr. 61  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roklubbens bestyrelse 2016 

 

Alice Laursen, formand, tlf. 22 57 42 50 alicelaursen@ofir.dk 

Bente Aalund, næstformand og instruktionschef, tlf. 25 54 74 77  aalundbente@gmail.com 

Lone Hansen, kasserer, tlf. 28014035058 loh.lonehansen@gmail.com  

Morten Dahl Nielsen, sekretær og kajak, tlf. 22 95 91 09  mnibib@gmail.com 
Bent Gregersen, rochef og materialechef, tlf. 23 41 65 92 begregs@gmail.com 

 

Roklubbens hjemmeside -  www.faaborg-roklub.dk  
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Aktivitetskalender Faaborg Roklub  

Dato  Kl.  Aktivitet  

September 2016   

Fre.16.- 
Søn. 18.9. 

 Københavnertur   

Ons. 21.  18.00 Maddag     

Oktober 2016   

Fre 14.-Søn 
16. 

 Løvfaldstur på Gudenåen    

Lør. 29.   Standerstrygning (Evt. Eva)   

November 2016   

Fre. 18.   Julemaddag (Anne-Grete Caben og hjælpere)    

December 2016   

Lør. 31.  17.45 Nytårsaften i Roklubben    

Januar 2017   

Fre. 27.   Herreaften (Bent, Palle Johansen + hemmelig ass.)   

Februar 2017   

Fre. 3.   Pigeaften (Annie, Lene Immerkær, Tina Hvidtfeldt, 
Susanne Q og Elsebeth F. )  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Redaktion:  
Ingrid Hviid, 26 74 31 22, ingridhviid@gmail.com  
Karen Bertelsen, 20 13 90 85, bertelsen.karen@gmail.com 
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