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Generalforsamling

Erling Larsen valgte efter en årrække at trække sig som formand på generalforsamlingen. 

Erling er vokset med opgaven, og han har ydet en stor indsats for klubben. Det gjaldt både 
organisatorisk og praktisk. Han ledede bestyrelsesmøderne, han repræsenterede klubben på 
bedste vis, han slog græs, og han lavede ny facade på klubhuset. Han var her og der og alle 
vegne. Men han har ikke gjort det alene. Han har hele tiden haft god og stor støtte fra Jytte.

Vi er dem stor tak skyldig. 
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Skt. Hans
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Det var Verner Hansen der fik ideen til mødet. Tonni Arilslund hen-
vendte sig til RR for at høre om det var muligt.
Mødet fandt sted d.9.6.17.

9 roere hyggede og snakkede om gamle dage og fælles minder fra en 
tid i RR hvor de for mere end 50 år siden trænede til kaproning og 
roede langture i Øhavet.
Vejret var ikke rovejr, så snakken foregik i RR`s klublokaler.
Senere var der spisning hos Verner med efterfølgende fremvisning af 
lysbilleder v Finn Henriksen som har et større diasshow fra ”gamle 
dage”.
Det forlyder at det var en dejlig dag.
Har via medlemslisten erfaret at nogle af ”de gamle” har meldt sig 
ind i RR, dejligt med støtte til den gamle klub.
       Lone

Gamle roere mødes i Rukøbing Roklub



Gæsteroere fra Helsingør Roklub tog dette flotte billede af en regnbue over klubhuset.

- O -

60+ fylder 10 år
Nu er det 10 år siden at roklubben fik den gode idé at starte en afdeling for dem der er stoppet 
på arbejdsmarkedet. Vi håbede at der var opbakning til idéen og lige fra første dag har roklub-
ben været fyldt med på et tidspunkt over 20 personer. Både tidligere roere og nye som gerne 
ville lære det. Vi satsede også på at der skulle være plads til en stor del af sociale tiltag. F.eks. 
starter vi altid med kaffe og en ostemad og Benthes hjemmelavede marmelade, samt en Enkelt 
eller en Rigabalsam .
Vi har hele tiden lagt reglerne op til at det er lovligt at ha lidt skavanker og har taget hensyn til 
disse f.eks. ved skiften af plads i båden, samt en ekstra hånd nu og da.
Siden har Lissi kommet på banen og laver gymnastik og Yoga for den flok som ikke skal på 
vandet. Denne flok er efterhånden ca. halvdelen af onsdagens deltagere. Så vi er stolte af at der 
er plads til alle. 
Vores to ældste medlemmer er begge fyldt 90 år. Nogle har forladt os. Karen for at flytte til 
Sæby og Kaj som døde i forsommeren. Nogle nye er kommet så mere eller mindre har deltager 
antallet været stabilt.
           Erling P.
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60+ 
på forårstur

Vi prøver at arrangere roture andre steder i landet for vore roere. Denne gang var planen at vi skulle låne både 
i Fåborg og ro Bjørnø rundt. Som altid en onsdag og denne gang 31 maj. Men også som altid er vi totalt af-
hængig af vejret, så derfor har vi så planlagt en alternativ tur. Planen var at vi tog færgen over til Bjørnø og gik 
en tur på øen og spiste madpakken derover. Nogle meldte afbud da det ikke længere var en ro-tur, men en pæn 
flok kørte til Fåborg. Det herlige var at selv Bjørnøfærgen havde landevejsprincippet så overfarten var billig. 
For en skøn lille ø. Selv om der var ret frisk vind, så skinnede solen. Noget vi bemærkede var at den lille ø, 
var utrolig venlig og selv på færgen blev vi orienteret om hvad der var værd at se og besøge. En smuk grøn ø, 
hvor selv de løse hunde var venlige og så ud til at nyde at der kom ”gæster” forbi. Vi indtog frokosten ved cam-
pingpladsen borde og indehaveren var fra færgen orienteret om at vi kom, så vi kvitterede med at købe en is.
Tilbage til Fåborg, hvor overfarten tog ca. 20 min, var der en ung mand som led den tort at blive så søsyg at 
han måtte ofre ud over rælingen, gik vi en bytur for at slutte dagen af med fællesspisning på restaurant Heim-
dal nede ved havnen.
           Erling P.
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Vi har i nogle år haft en tradition hvor vi mødes med Marstal Roklub nede ved den gamle mølle. De ror fra 
Ærø og vi fra Langeland. Traditionen har også været at vi bringer pølser og engangsgrill og de kommer med 
lokalt øl og kager. Traditionen tro så er vi så afhængig af vejret, som altid. Vi har haft aflyst desværre, samt 
prøvet at flytte datoen. Med årets sommer var det også lidt af et lotteri. Der blev studeret vejrmeldinger og 
gættet på hvilken var den man kunne stole på. DMI vandt. Frisk vind først på dagen, som ville lægge sig 
over middag. MEN SOL lovede de.
Vores 9 roere roede over i friskt vejr, og en lille flok på 4 tog med færgen medbringende frokosten.
Marstal stillede med hele 17 roere, og kunne endda meddele at de havde afvist en flok gæsteroere som gerne 
ville ha været med til dette dejlige arrangement.
Vi fik nogle hyggelige timer sammen og der var den dejlig stemning og hygge rundt bordene som Marstal 
roerne havde beslaglagt da de havde medvind over og kom først. 
           Erling P.

Fællestræf på Strynø d. 2. august



Jeg efterlyser stadig en bedre holdning til tilmeldinger til arrangementer. Det er så surt at ar-
rangere og man enten glemmer at melde fra eller at komme.
Er det mad udefra står de andre deltagere med regningen. Så holdningen er fortsat at melder 
man sig til så skal man betale for sin del.
Til alle arrangementer er der en sidste dato for tilmelding.
             Inger

Hvorfor er der forskel på klubture, stævner og ture
arrangeret af f.eks. Ronetværk Fyn?

Til alle medlemmer

Når I tænder for vandet for at vaske både af, så venligst husk at lukke 
for det efter brug!

Erlings telefonnummer er opslået på vinduet. Derfor er det også ham, der bliver ringet op, 
når der er noget galt i Roklubben.
I denne sæson er det hændt mindst tre gange, at der er blevet ringet fordi vandet løb ud un-
der porten. Han afbryder det vi er i gang med for at cykle ned og lukke for vandet. Det har 
henholdsvis været, da vi var til spisning hos venner, samt sidste gang var en søndag morgen 
klokken 5.
Det er virkelig noget sjusk, når det sker og surt, når dette går ud over en helt ”uskyldig”.

Ellers må roerne på skift ha’den slags telefonvagter
            Inger

- O -

- O -

Vi prøver at arrangere klubture, hvor klubben inviterer medlemmerne til at deltage. Her finder vi ud af hvor 
turen skal gå, ofte svært p.g.a vejr og vind. Der bliver også lavet rohold som prøver på at blande roerne så 
styrke og evner går op i en helhed, og målet er at alle skal ha en god oplevelse. Besøger man andre klubber, 
kan bådleje forekomme. Men den besøgende klub blander sig ikke i turens afvikling.
Stævner er når en anden klub i Danmark inviterer til et træf. Her koster det penge at deltage og det er den ar-
rangerende klub der helt og aldeles står for både turens længde, samt at blande de tilmeldte i hold. Her kan 
man ikke tage hensyn til evner, da man ikke kender dette, men kun sørge for at der er en langturs styrmand 
ansvarlig i båden. Der vil ofte være oplyst om overnatnings muligheder, samt f.eks fælles spisning. Vores klub 
er ikke indblandet i afvikling af sådanne stævner, selv om man selvfølgelig snakker sammen om f.eks. kørsel. 
Tilmelding og betaling står for den enkelte selv for.
Til sidst har vi Ronetværk Fyns arrangementer. Lone er vores repræsentant i dette netværk og orienterer om 
disse ture. Her byder fynske klubber ind som arrangører til dette.
Til alle disse arrangementer vil der i klubben ligge tilmeldinger til turene.
                  Erling P.

Medlemmerne har ordet
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Søndag den 6 august havde Svendborg Roklub inviteret til en Rotur til Romsø. Igen dril-
lede vejret så allerede to dage før blev turen aflyst. Nina fra Svendborg var dog meget 
opsat på at man skulle ud at ro, og forskellige forslag blev vendt. F.eks. en tur på Odense 
å. Personlig vidste jeg ikke dette var muligt. Dog pga. meget regn var der usikkerhed om 
vandstand og strøm i åen. Nina kontaktede Odense Roklub som er kommet godt ovenpå 
efter oplevelsen med branden og vi kørte til Odense. Her lånte vi både og roede ud af 
kanalen mod Vikkelsø. Vejret var friskt og vi skulle trække godt til hjemover. Vi roede 
øst om øen og havde et flot udsyn til Lindø.
Der var roere med fra Assens, Fåborg, Svendborg, Nyborg og Rudkøbing. 5 i alt. Fra 
Rudkøbing deltog Lone, Jørgen Lunde og Erling.
Tak til Nina for en fin nødløsning. 
            Erling P.

Ronetværkstur
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Vi har i nogle år haft en tradition med at vi besøger Odense og de besøger os. Des-
værre havde vi valgt en særdeles regnfuld dag. Dem har der så været ret mange 
af denne sommer. En flok odenseanere kom og regnen silede ned. Dog var den 
fælles morgenmad hyggelig og efter en times tid, blev der tørvejr. Heldigvis fik vi 
en hyggelig tur Bukø rundt. Et gammelt medlem Carl Peter blev dog kaldet ud til 
sommerhuset som i de voldsomme regnskyl havde fået en lækage. Det fik han dog 

fikset og satte efter de andre i coastal båden. Det er en fordel når man mestrer de forskellige 
bådtyper. De havde dog valgt at komme tilbage til klubben hvor madpakkerne blev indtaget. Et 
hyggeligt besøg og en invitation til at komme på besøg i deres nye klubhus. Men selv regnen 
ødelagde ikke stemningen ved besøget. 
                                                                                         60+ roerne.

Rostævne på Silkeborgsøerne

Besøg fra Odense Roklub d. 30. august

- O -
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Lørdag den 2. september var Erling Pedersen og jeg med til rostævne i Silkeborg roklub. Vi 
var i alt 96 roere på vandet, og var heldige med vejret, det var en af de få gode sommerdage. 
Vi mødte i Silkeborg Roklub klokken 8 om morgenen til fælles morgenkaffe, hvorefter vi 
blev placeret i de i forvejen dannede rohold. Erling og jeg kom i en fire-åres båd sammen 
med tre forholdsvis nye roere, fra Roklubben Aros i Århus. Vældig søde mennesker (den ene 
medbragte endda en hel flaske rom,  som han velvilligt bød af et par gange)  Men de roede 
med nogle korte og meget lange rotag, og selvom vi  begge to flere gange bad om at få farten 
sat ned, var de åbenbart ikke rigtig nået dertil endnu, så til sidst ”hessede vi bare med”, det 
bedste vi kunne, og nåede da også at blive både ”snottet og svedt” flere gange. Vi roede fra 
Silkeborg til Ry, med formiddagsstop ved Himmelbjerget, og frokost i Ry roklub, og tilbage 
igen. En tur på ca. 36 km.



”Jøden”

Den 29. august havde Svendborg Roklub inviteret til kapsejlads om ”Jøden”. Vi må med skam erkende, at 
Svendborg Roklub vandt både for herrernes- som damernes vedkommende. Det skulle dog ikke forhindre, at 
vi fik en god eftermiddag og aften ud af det. Svendborg trakterede med dejlig mad og de skal have tak for et 
godt arrangement. Vi ses næste år i Rudkøbing.
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Efter en god dag nød vi et velfortjent øl- og pølsehvil i Silkeborg roklub, inden vi blev hen- nød vi et velfortjent øl- og pølsehvil i Silkeborg roklub, inden vi blev hen- et velfortjent øl- og pølsehvil i Silkeborg roklub, inden vi blev hen-
tet af Anne-Lise og Inger og kørt hjem til vores logi. Vi boede fra fredag til søndag på hotel 
Videbæk sammen med Anne-lise og Inger (et rimeligt billigt men godt tilbud fundet gennem 
Risskov-rejser), og da søndagen overraskede med det fineste vejr kørte vi til Thorsminde, 
hvor vi så Dansk forening for Rosports nye coastal center (dog kun ude fra, da vi ikke kunne 
komme ind på en søndag).  I det hele taget en dejlig tur hvor vejret viste sig fra sin fineste 
side.
           Jørgen Lunde.

- O -



Tur til Marstal og kaproning

Lørdag den 9. september tog vi til Marstal for at ro om kap med dem og have hyggeligt samvær. Nogle valg-
te at gøre brug af bil og færge, en sejlede derover og 11 af os roede derover. Os, der roede derover, havde en 
god tur med lidt regn undervejs. Vi kom i god tid og fik en dejlig modtagelse.
Kvinderne skulle ro først. Marstalpigerne kom flot fra start og roede godt næsten hele vejen igennem Det 
lille Hav, men kort før mål indhentede vi dem og vandt. Måske fordi vi havde taget vores regntøj af. Vores 
hold bestod af Sidsel, Lone L, Hanne, Conny og Karin.

Så blev det mændenes tur. Den blev slet 
ikke spændende, for vores mænd førte hele 
vejen. Dejligt for dem. Deres hold bestod 
af Jørgen, Benny, Karsten, Henrik og René. 
Kaproningen foregik i silende regn. Da vi 
var færdige begyndte solen at skinne, og 
det blev næsten vindstille.
Efterfølgende fik vi kaffe med masser af 
dejlig kage.
Så kom vi til det selskabelige med fanta-
stisk dejlig mad. Det er de gode til. Over-
rækkelse og medaljer, masser af snak og 
dans. En dejlig aften hvor nogle kom sent i 
seng.
Næste dag var det blæst op. Men med vin-
den næsten i ryggen gik det strygende hjem 
til Rudkøbing.
       
    Karin
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Det blev en våd tur til Marstal!
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Elever prøver rosporten

48 elever fra Ørstedskolen prøvede forleden kunsten at ro på vandet.
   Rudkøbing Roklub stillede både og instruktører til rådighed for eleverne, som var fordelt på tre hold.
   - Det var en fantastisk dag med dejlige unge mennesker. Alle elever var på skift på vandet sammen med en 
instruktør fra roklubben, fortæller Karin Frost fra Rudkøbing Roklub.
   Nogle elever var ifølge Karin Frost lidt bange for de smalle både, men alle forøgte sig. Desuden fik de 
også instruktion i at bruge klubbens romaskiner, som i anledning af det gode vejr var placeret i det fri.
   Et nyt hold på 48 elever er i øvrigt på vej til at prøve kræfter med rosporten. (EXP) 
        Fyens Amts Avis, lørdag d. 30. september
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Arbejdsweekend i klubben

RR havde arbejdsweekend d. 23/24. september.
Tirsdagen før var det ikke rovejr og man benyttede lejligheden til at tømme motionsrummet, så det var klar 
til malerne. Benny stod for at ordne loftet inden weekenden og gulvet var også Bennys opgave, som er blevet 
rette op og nu er uden buler!
Weekenden blev brugt til at få baderummet afkalket, motionsrummet malet, vinduer vasket og bogstaverne 
malet - det blev rigtig flot!
Forplejningen stod Betty for.
Der var en god stemning og vejret var fantastisk ROVEJR, så vi var nogle, der sluttede med en lille tur Siø 
rundt.
            Lone
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Standerstrygning lørdag d. 28. klokken 14.


