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Drengetur

Under roklubbens roarrangement pinsedag,  tog Knud og undertegnede en hurtig beslutning ( da vejret de 
næste dage så ud til at blive perfekt rovejr):  Vi skulle på en rotur et par dage. Knud ringede til Carl Peter 
og spurgte, om han ville med, og da Lilian mente, at han havde godt af at komme ud og lege lidt med 
drengene et par dage, fik vi ham med. Vi roede hjemmefra anden pinsedag k. 10, og da vi nåede til ”Græs-
holm”, spiste vi vores medbragte mad der. Ved 17-tiden ankom vi med havblik til Fåborg roklub. Aftenen 
blev tilbragt på Thairestauranten ”Ved brønden” i Fåborg,  hvor vi fik en mega lækker 2 retters menu med 
eksotisk velkomstdrink.
 Efter at have overnattet i Fåborg roklub roede vi tirsdag til fjællebroen, hvor vi spiste vores madpakke, 
og om eftermiddagen videre til Skarø.  Da C. P. og jeg, om eftermiddagen, havde været i vandet, og Knud 
havde taget en lille skraber,  stegte  C. P. hakkebøffer med bløde løg. Bøfferne havde en PÆN størrelse. 
Om aftenen gik C. P. og jeg hen i byen – fik en Skarøis og sad på landsbyens bænk ved gadekæret. Knud 
valgte at blive hjemme og gå i bad, men vi havde jo badet i bølgen den blå. På bænken traf vi en del sjove 
folk. Bl.a et ældre ægtepar fra Kbh. som selv havde roet meget i det sydfynske øhav. Sågar Jan  Pytlich 
var på øen med et håndboldhold, men de søde små piger var vist for unge til os, så vi valgte at liste hjem. 
En lokal ungkarl fra bænken stilede dog direkte mod pigelejren, selvom han sagde til os, at han gik hjem. 
Onsdag roede vi fra Skarø gennem Svendborgsund til Skårup Øre, hvor denne dags frokost blev fortæret. 
Knud havde sågar en af de store bøffer til overs fra dagen i forvejen. Han havde skam også husket at få 
bøffen med hen til bordet, men han glemte at spise den – til stor moro for C.P. og jeg , men IKKE for Knud. 
Vi var i Rudkøbing roklub ved 3-tiden efter 3 skønne dage.
           Jørgen Lunde

De tre drenges rotur til Fåborg og Skarø den 10.-11.-og 12. juni.



Pinsetur

Alle klubbens 4-åres både var i brug, da vi tog på pinsetur. Vejret er jo altid vigtigt, når vi skal på rotur, og 
mange gange har det været nødvendigt at finde på alternativer til roning i pinsen. Men ikke i år. Sol og en 
jævn vind fra øst, der dog omkring middag blev frisk, gjorde at vi tog kurs mod Vårø Knude (”Cigaren”), 
hvor vi drak kaffen. 
Henover Knudedybet og vest om Strynø fortsatte turen til havnen og Smakkecenteret, hvor vi takket være 
en god aftale med kasseren i Langelands Jazzklub til en fin pris kunne spise vores medbragte mad, mens 
vi hørte dejlig jazz. 
Imens vi hørte jazz og spiste, var vinden så venlig at lægge sig, så vi uden problemer kunne vende tilbage 
til klubben og Anne-Lises dejlige pinsefrokost. 
             René Larsen 



Skt. Hans

Båltaler Trine Bramsen    Roklubbens ”linselus” med Trine Bramsen  



60 + erne til Sakskøbing

Onsdag d. 4. juni havde Erling Pedersen arrangeret en tur for 60+ erne til Sakskøbinng Roklub.
Vi blev godt modtaget og fik set alle deres faciliteter. Roturen på Sakskøbing fjord blev en rigtig 
dejlig oplevelse. 
Dagen sluttede med en god middag på kroen i Bandholm.
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Ø-Hop 2014

Sidste års succes med at ro Venø rundt, fik os til at melde os igen. Vi fik Karen og Jørgen med. Det var meningen, at 
Inger og Erling også skulle have været med, men Ingers fod krævede, at Erling blev hjemme.
Vi havde ellers lejet et sommerhus for en uge, da det var billigere, end at overnatte på vandrerhjemmet i Struer. Og 
det var virkelig et stort sommerhus, som vi havde god plads i, efter at Anne-Lise, Jørgen og Karen tog hjem søndag. 
Søndag aften kontaktede Erling Struer Roklub for at høre, om vi kunne leje en båd mandag. Svaret var meget positivt 
og det samme var vejrudsigten. Vi fik os en rigtig god tur til Grisetåodde.
Et par dage med blæsevejr er ikke det værste ved Vesterhavet. Jytte og Erling benyttede en af dagene til en cykeltur. 
Peter og jeg kørte til Thyborøn, hvor jeg aldrig havde været. Vi så både sneglehuset, den nybyggede kirke og fiskeri-
havnen. 
Vi takker her Struer Roklub for et fantastisk arrangement – det er ikke umuligt at vi gentager besøget
            Henni

- o -



Vi brugte godt og vel 21 timer på roning på årets 
ø-hop tur over 3 dage den første weekend i juli. 
Vi var 9 roere fra klubben, der med udgangspunkt 
fra hytten på Skarø havde planlagt en tur rundt om 
Avernakø.
Vi tog afsted fredag eftermiddag i det skønneste 
rovejr – næsten havblik og solskin. Vi nåede hytten 
på Skarø først på aftenen, hvor vi nød Connys mad, 
vin og solnedgang fra terrassen.
Tidligt op lørdag morgen og afsted for vejrudsigten 
sagde lidt vind ved middagstid. Vi ville gerne nå 
Avernakø inden vinden tog til. Vejrudsigten holdt 
imidlertid ikke helt. Vi havde frisk vind fra morgen-
stunden, men det var medvind (og medstrøm), så 
vi kom hurtigt de 7 km op til Avernakø. Her lagde 
vinden sig, så vi fik en fin tur hele vejen rundt om 
den lange ø.
Avernakø dækker et areal på 5,9 km2 (Strynø 4,88 
km2) og er ca. 8 km lang og stærkt kuperet. Øen 
har ca. 110 indbyggere (Strynø 216). Indtil 1937 var 
øen to øer, dog forbundet med en 700 meter lang, 
smal landtange, hvor mange mennesker tidligere 
led druknedøden, når de i stormvejr forsøgte at for-

cere drejet. Under den økonomiske krise i 30’erne 
blev der som et led i beskæftigelsesarbejdet anlagt 
en dæmning og dermed en sikker farbar vej mellem 
de to øer.
Efter frokosten på havnen krydsede vi over til Fyn 
ved Svelmø. Målet var Fjællebroen, hvor vi ville 
teste isene. Isene var rigtig gode, men vinden tog 
igen til, så vi fik en frisk side- og modvind tilbage til 
Skarø. 
Vejrudsigten sagde regn og mulighed for torden fra 
kl. 18. Det trak op, og vi trak til. Da vi kom til hytten 
var kl. 18, og regnen og tordenen begyndte nær-
mest på klokkeslæt. 
Efter 45 km roning, god mad fra grill og endnu en is 
(denne gang fra Skarø Is) meldte trætheden sig.
Søndagen startede i fint vejr, og vi roede op gen-
nem Svendborg Sund i høj sol. Ved Christiansminde 
holdt vi kaffepause, og frokost spiste vi ved Skåru-
pøre.
Vi valgte at følge Thurø og over til Valdemars Slot 
og ind i Lunkebugten på grunden af vinden, der 
kom fra øst. Fra Stenodden og hjem var der mod-
vind, så det var 9 roere, der efter i alt 104 km kom 
godt brugte hjem.
        
    René Larsen

Dårligt ben kureres med nåle !!!
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Rorevy 2014
Tre gange så er det en tradition, siger man. Og i år 
var det tredje gang, vi lavede en tur til København, 
Bakken og Cirkusrevyen. 

I år havde vi en aftale med Marianne fra Danske 
Studenters Roklub (DSR). Vi mødtes med hende 
ved klubhuset i Svanemøllehavnen på Østerbro, 
hvor vi klargjorde bådene Tjalfe og Frig – 2 to-åres 
inriggere. 

Der var en frisk vind, men heldigvis fra vest, så vi 
var i læ af Øresundskysten. Turen gik ud af Svane-
møllehavnen, over til Tuborg Havn og videre forbi 
Hellerup Havn og de store villaer til Bellevue Strand, 
hvor vi vendte om, og efter 17 km var vi tilbage i 
DSR. 

DSR er Danmarks største klub med over 1000 med-
lemmer. Mange kendte roere er medlem her, og det 
var også her, at Kong Frederik var roer. 

Efter roturen fortsatte vi nordpå til Charlottenlund 
Fort, hvor vi på terrassen med udsigt over Øresund 
fik kaffe og fine brownies. 

Dagen sluttede traditionen tro med Cirkusrevyen på 
Bakken og spisning inden vi kørte retur til Lange-
land efter en lang, men dejlig dag.

Også til næste år laver vi en klubtur til Cirkusrevy og 
rotur.
        
      René Larsen



Strynøtræf

Jøden 
Det var holdet fra Svendborg Roklub (billedet), der 
var hurtigst ved den traditionsrige årlige kaproning 
”Den Evige Jøde” mellem Rudkøbing og Svendborg.

Kaproningen fandt i år sted tirsdag aften ud for 
havnen i Rudkøbing, og selv om værtsklubben 
havde hjemmebanefordel, var det altså gæsterne 
fra Svendborg, der vandt

6. august 2014 havde vi hyggeligt træf med Marstal Roklub.

- o -



Kaproning mod Marstal



- o -

Standerstrygning lørdag d. 25. oktober


