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Store rengøringsdag



Kaj havde rundet de 300 km og mente, at han 
havde fortjent en åre.
Det fik han. Carl Peter havde lavet en meget fin 
åre - i træ! 



Vandretur til Egebjerg Mølle

Den 14. januar havde Svendborg Roklub invite-
ret til gåtur. Vi mødtes ved Hvidkilde Avlsgård 
og gik i stormvejr mod Egebjerg Mølle. På tu-
ren dertil gik vi forbi to mindesten over faldne 
fra 2. Verdenskrig. En fra Svendborg fortalte 
meget levende ved mindestenen over Lennart 
greve Ahlefeldt Laurvig Lehn, som blev henrettet 
i Ryvangen april 1945. Desværre var der diset, 
så udsigten til Flensborg fra den nyrestaurerede 
Egebjerg Mølle må vi have til gode.
Dagen sluttede med kaffebord i Svendborg Ro-
klub.

    Henni 



Tur til
 Vårø Knude

Der var forår i luften den 12. marts så defor tog 60+’erne en gåtur til Vårø Knude og nød naturen i det gode vejr.



Vandretur til Tranekær

Nyanskaffelser til Roklubben

I vinterens løb har roklubben anskaffet en del nye ting. Bl.a. nye køjesenge, så der er mere 
plads til gæsteroere, samt et løbebånd.

  Gåtur i det dejligste forårsvejr

Vi var ca. 20 pers. inkluderet 4 Svendborg roere og tre 
hunde, der søndag den 9. marts foretog årets gåtur.
Godt 8 km blev travet i de skønneste omgivelser gen-
nem skov og langs med strand i nærheden af Trane-
kær.
Alt er jo så smukt. når vejret er med os. Madpakken 
blev nydt ved Botofte og derefter gik turen 
tilbage til bilerne.
Hjemme i Roklubben blev der serveret kaffe og hjem-
mebagt, bragt af Betty.



Generalforsamling

Formandens beretning 2014

Vi har haft et godt år i roklubben. Året startede med standerhejsning, mens der lå sne vi var alligevel 3 roere på vandet første dag en tur langs 
kysten. 2 roere herfra var taget på rotur med Finn robåden,til Venedig deres vejr var ikke meget bedre end det vi havde, de fik roet og havde en 
god tur.
Albani sagen er afsluttet, den faldt ikke ud til vores fordel som bekendt. Vi skulle betale alle omkostninger, så det var godt at vi havde fået tilsagn 
om retshjælps forsikring på 75000 kr. sagen løb op i 81552 kr. Så det har kostet os 11552 kr. at køre sagen. Efterfølgende er de 20000 kr. som 
Arne og Anne Lise forudbetalte, betalt tilbage.
Året er gået uden uheld, der er også blevet roet meget 12542 km. blev det til, et fint resultat. Det er blevet til mange gode ro ture.
3 roere har været på ferie tur til Roskilde, Holbæk og endte i København.
4 roere tog til Struer og var med Venø rundt 2 af os 2 gange rundt med fest i roklubben bagefter vi overnattede på Vandrehjemmet.
5 roere tog på ø hop tur. Strynø, forbi Birkholm til Hjortø videre til Drejø der var overnatning på Skarø, næste dag gennem Svendborg sund til 
Skårup ishus og hjem.
Der har været tur til København med roning på kanalerne og efterfølgende revy på Bakken.
60+ var på tur til Horsens (vi havde fået at vide at det altid var rovejr i Horsens) men det blæste godt og vi kom ikke på vandet, vi havde dog en 
god tur alligevel.
Kaproning med Marstal. Damerne vandt deres roning, Vi herrer tabte vores med 30 cm. Marstal havde gjort meget ud af festen bagefter og der var 
god tilslutning En rigtig god fest.
Jøden 2013 vandt Svendborg, men vi kommer igen.
Fra klubben skal lyde en stor tak for deltagelse i det store arbejde med og forny forsiden. De 50000 kr. vi fik fra Fionia fonden har kunnet dække 
det meste. Gardiner og maling har vi lagt til.
Der er blevet gjort op efter nedlæggelsen af Fynskredsen og der blev 21151 kr. til klubben.
Af gaver og sponsorrater kan nævnes. Vi fik 1 roergometer af DFFR. I forbindelse med hoved generalforsamlingen. 1 splitflag fik vi af Danmarks-
samfundet. Penge til Ergometer fra Kommunen. Vi søgte også Harald og Hedvigs fond og fik der penge til ergometer. Børge har givet en stor gave 
til klubben. Tak til sponsorer og gave givere.
Lidt om avis indsamling, som bekendt stiller Kommunen ikke længere biler til rådighed, så vi skal nogen gange køre med Trailere. Der bliver ikke 
annonceret om indsa -
tingent stigning på 100 til 150 kr. men foreløbig fortsætter vi året ud. Så har vi en bøn til jer om og besvare mail der bliver sent ud om deltagelse i 
indsamlingen. Vær venlig og skrive om i kan hjælpe eller ikke.
Til sidst vil jeg sige. Vi er i gang med og reparere omklædningsrummene der er blevet malet, og der kommer ny gulvbelægning. Der er købt 2 køje-
senge med 3 i hver ,en til hvert rum. Vi har købt løbebånd til motionsrummet, så håber vi det bliver brugt flittigt.
  

           Erling Larsen

Den 23. februar blev der afholdt generalforsamling i roklubben. Alt foregik i god ro og orden med 
Karen som ordstyrer. Knud Reimers og Henning Guldborg Hansen ønskede ikke genvalg til besty-
relsen i stedet valgtes Jørgen Lunde og Karen Hinrichsen.

Vanen tro blev der uddelt trøjer til dem, der havde roet mest i roergometret i løbet af vinteren.



Stemningsbillede ved Oehlenschläger-bøgen.                                                                                              
     

Der blev uddelt grøn og rød trøje til Jytte og Erling L. som havde roet mest i ro-ergometret i vin-
ter. Erling P fik den gule førertrøje, som han kan beholde indtil en anden evt. ”overhaler” ham.

Foto: Erling Pedersen



Standerhejsning

Årets roer/ årets medlem.
Til standerhejsningen blev der foreslået at 
man valgte en person som ”årets roer”. 
Svendborg sparekasse, nu Fynske bank ville 
sponsorere kontingentet for et år. Fin tanke, 
men det slog mig så at jeg følte at man burde 
kalde det ”årets medlem ”Er man roer for at 
være medlem af en roklub? Ja, men jeg har 
slået et slag for at man gerne må udfylde en 
plads i klubben selv om man ikke ror eller kun 
engang inde i mellem når vejret er godt. For 
vi er en blandet flok i Roklubben, og hurra for 
det. I min verden er der så utrolig mange der 
yder forskellige former for indsats i klubben. 
Og fakta er at der er medlemmer der ikke 
nødvendigvis er en ”aktiv” roer. Jeg syntes at 
det var svært at pege på en person. Er det 
en der gerne laver mad om tirsdagen? Er det 
den der altid siger ja til at bage en kage? Er 
det den der alene står og maler det der mang-
lede? Eller den der slår græs eller tager sig af 
vasketøjet? Er det den der altid stiller op når 
hjælp efterlyses. Eller måske den der hvert år 
laver heks til bålet og ofrer sit eget tøj. Listen 
er lang. Det var slet ikke ment som om at 
jeg personlig gjorde den største indsats, og 
jeg mente med mit forslag om at kalde det 
for ”årets medlem” i stedet for ”årets roer”, 
ikke at påpege mig selv, men blot tanken 
bag navnet. Efter afstemningen var slut fik 
jeg så overrakt præmien, med årets kontin-
gent og jeg siger da tak. Også til mine 2 fans 
der stemte på mig. I parentes kan jeg sige at 
dersom jeg ikke havde fjumret og snakket i 
stedet for at stemme, kan jeg filosofere over 
hvad der var sket dersom jeg havde sat kryd-
set der hvor jeg ville stemme. Så var det stået 
lige mellem tre personer. Nå- jeg er gået i 
tænkeboks med hensyn til hvor pengene skal 
gå, men det bliver til et eller andet i klubben?

Hilsen Inger- ”et aktivt medlem”.



Zoologisk sensation
Da 60+-afdelingen af Rudkøbing Roklub forleden var 
på en vandretur i skoven ved den berømte Oehlen-
schläger-bøg ved Stengade, opdagede de, hvad der 
kan blive en verdenssensation. Rochef Erling Peder-
sen beretter: ”Jeg gik lidt i mine egne tanker, da den 
pludselig lå foran mig, og jeg troede ikke mine egne 
øjne – en snegl med grønne ører. Jeg kaldte på de 
andre, som kunne berigtige, at det ikke var mig, der 
så syner – det var en snegl med grønne ører”.
 Hvad der i første omgang kunne ses som et enkelt-
stående eksemplar, blev hurtigt gjort til skamme, da 
man længere inde i skoven fandt et sæt grønne ører 
fra en snegl.
Sneglen blev varsomt lagt i en lille kasse og sendt 
til Zoologisk Museum i Svendborg, hvor leder Hans 
Snog kan fortælle: ”Dette er simpelthen en zoologisk 
sensation. Jeg har i hele mit liv som zoolog ikke set 
noget lignende – det er den største dag i mit liv som 
forsker. Han fortsætter: ”Hvad angår fundet af de 
fritliggende ører, er min teori den, at sneglen smider 
ørerne, hvis den er i fare, ligesom stålormen smider 
halen.
Langelands borgmester Bjarne Nielsen var hurtigt på 
banen, og så allerede sneglen med de grønne ører 
som det helt store trækplaster for at få turister til Lan-
geland. ”Det her er en enestående mulighed for at få 
Langeland på verdenskortet, og det skal selvfølgelig 
udnyttes, udtaler borgmesteren, ” så vi vil allerede i 
næste uge begynde at lægge planen om et museum 
for sneglen ved Oehlenschläger-bøgen”. 
At det måske ikke bliver helt så let viser en udtalelse 
fra Danmarks Naturfredningsforening, der mener, at 
hele skoven og på sigt et større landområder på det 
nordlige Langeland skal totalfredes og ikke være til-
gængelig for publikum, og som de siger: ”Der er jo 
alligevel så tyndt befolket”.
Borgmester Bjarne Nielsen har allerede taget kontakt 
til en ekspert udi det latinske, pastor emeritus Jørgen 
G. Hansen, Horsens, som har fundet det passende 
latinske navn til sneglen nemlig arion ater cum gro-
enoere.  ”Jeg er glad for at være til nytte, og ønsker 
Langeland al mulig held med sneglen med de grønne 
ører”, siger han til Ronyt.
Sidste Nyt!!
Efter en dybdeborende research kan Ronyt nu beret-
te, at sneglen måske ikke er den helt store sensation. 
I en gammel udgave af Langelands Avis fra 1. april 
1889 kunne man berette, at man på egnen ved Sto-
ense Udflytter havde set en snegl, ikke med grønne 
men med røde ører.
    Den gamle redactuer

De to ører, som blev fundet længere inde i skoven, og som også er-
sendt til Zoologisk Museum i Svendborg.

Sneglen med de grønne ører, som den blev fundet i skovbunden ved 
Oehlenschläger-bøgen ved Stengade Strand.

Anden onsdag i rosæsonen 2014, var det bare mega 
blæsevejr ved vestsiden, så denne onsdags fremmødte 
medlemmer tog en tur til Stengade strand, og gik en tur 
der. Her var det stille vejr, og vi så endda en skovsnegl 
med grønne ører.

    Jørgen Lunde.



Arrangerer Roklubben nok roture?
• Roklubben har to klubdage, tirsdag og onsdag, hvor man kommer og ror en tur dersom  vind og vejr er til  
 det.
• Om sommeren bliver der ofte mulighed for en madpakketur torsdag eftermiddag.
• Fredag formiddag er der mulighed for en længere tur.

Det lidt specielle for vor Roklub er, at vi har en stor medlemsskare af 60+. Her har vi af hensyn til alder, mobilitet i 
båden osv. lavet, hvad vi kalder 60+ regler. Bl.andet skiftning af plads, som foregår på lavt vand og man skifter plads 
efter behov, og ikke efter bestemt tid. Vi tager hensyn til, at ikke alle er lige gode og hjælpes ad. Der bliver også taget 
hensyn, når der bliver sat hold til en 60+ tur.
 
Tirsdag, torsdag og fredag er ikke efter  60+ regler!
Skal man på tur udover daglig ro farvand, skal alle regler om dette overholdes.
Det eneste faste arrangement hvor alle kan tilmelde sig fra klubbens side, er Pinseturen, som er pinsesøndag, og 
hvor man de sidste år har hygget sig med en pinsefrokost efter roturen.
60+ har to udflugtsture i rosæsonen på besøg i andre roklubber. Alle må tage med her, men det er 60+ regler der 
gælder på disse ture. 
Måske skulle klubben prøve at arrangere en fælles klubtur sidst på sæsonen?

Alle medlemmer må frit arrangere en tur hvornår de vil og hvor de vil og hvor mange de vil være.
Disse vil måske af nogen blive opfattet som en ”lukket tur”. Det vil sige ikke for alle i klubben.  Hvilket de sådan set 
heller ikke er, da planlæggeren af sådan en tur vælger, hvem de vil ha med., afhængig af hvilken tur det er.  Dette er 
helt i orden at gøre for alle medlemmer.

Derudover inviterer andre roklubber til deres arrangementer. Til disse arrangementer vil man ikke opleve at klubben 
betragter det som en klubtur. F.eks. er det den arrangerende klub der ordner det hele. F.eks. laver bådhold, med en 
langtursstyrmand i båden. Men klubben formoder at alle de tilmeldte er erfarne roere og således fuldt udlærte i alle 
funktioner og kan deltage på lige for med alle andre tilmeldte. Man kan ikke påregne at en fremmed klub følger vore 
særregler. Melder man sig til en tur arrangeret af en anden Roklub er der ting man som roer skal være klar over:

• Der bliver skiftet hver 20 min.
• Der bliver skiftet på dybt vand, også med bølger.
• Man skal på en sikker måde deltage i at sætte båden i vandet og op igen.
• Man skal kunne styre i ukendte farvande
• Man skal kunne lægge båden til broer og steder meget anderledes end vores.

        Formand Erling Larsen og rochef Erling Pedersen


