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Redacteurens klumme 
 
En gang i mellem går tingene altså rigtigt hurtigt i denne forening! I 
marts nr. af Årebladet forventede formanden, at klubbens længe ventede 
hjemmeside ville gå i luften i løbet af forsommeren. Tryksværten var ikke 
tør, før en flot hjemmeside – både indholds- og layoutmæssigt var der. 
Jørgen Christiansen og Leif Thygesen har lagt et stort arbejde i den, og 
nu skal vi lære at bruge den. Og Årebladet og hjemmesiden skal også 
lære at bruge hinanden, idet der til en vis grad vil være en dobbeltdæk-
ning. Og så er dette nummer et bonusnummer, så vi er oppe på fire ud-
givelser i år. God læselyst og god rosommer.  
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Nyt fra bestyrelsen 
 
Af Morten Knudsen 
 
Bestyrelsen startede den nye sæson med en gennemgang af gammelt 
materiel. I denne forbindelse blev der kasseret flere både samt en del 
gamle træårer. Vi har blandt andet skilt os af med 2 inriggere og nogle 
ældre outriggere. Planen med oprydningen var at skaffe mere plads i 
bådhallen. Vi håber at have sorteret så meget ud i de gamle årer, at vi 
kan sløjfe den midterste åregrav. Efter planen vil bestyrelsen benytte den 
ekstra plads til opsætning af infotavler samt at få etableret en elektronisk 
rojournal. Den nye rojournal vil i en periode køre sideløbende med den 
gamle håndskrevne rojournal. Først når alle føler sig fortrolig med det 
nye system, vil vi fjerne den gamle journal. 

 
Som flere sikkert har bemærket, lykkedes det langt om længe at få ro-
klubbens hjemmeside i luften. Vores hjemmeside finder du på  

 
www.nakskovroklub.dk  

 
og her vil I kunne finde alt fra vedtægter til beskrivelser af kommende 

 Sport 
 Fritid 
 Største udvalg 

 

 
INTERSPORT  

Nygade 1 B • 4900 Nakskov • Tlf. 54 92 71 01 
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arrangementer i klubben. Jeg håber, I vil gøre flittigt brug af hjemmesi-
den - men ikke kun som læser, men også gerne som skribent. Jeg vil op-
fordre alle medlemmer til at komme med billeder  
og tekster fra deres oplevelser i og omkring klubben. 
 
At hjemmesiden er blevet til, skyldes indsatsen fra 2 personer i klubben, 
nemlig Leif Thygesen og Jørgen Christiansen. De to står bag designet og 
de fleste tekster på hjemmesiden. En stor tak til begge for deres indsat 
og det flotte resultat. 
 
I forbindelse med opstart af hjemmesiden blev bestyrelsen opmærksom 
på, at der i de gamle reglementer er flere forhold, som ikke stemmer 
overens med den måde klubben drives på i dag. Derfor arbejder bestyrel-
sen pt. på at revidere og samle alle reglementer i et samlet værk. Som 
eks. på forhold, som ikke svarer overens med ”dagens Danmark” kan 
f.eks. nævnes: 
At det ikke er tilladt at færdes i rodragt på første salen 
At klubben holder åbent ugens første 5 hverdage fra kl. 18 samt lørdage 
fra kl. 14-18 og søndage fra kl. 9-12 
Disse og flere andre forhold vil blive rettet og publiceret på nakskov-
roklub.dk. 
 
Som nævnt i sidste nummer af Årebladet har vi den 23. april 2012 125 
års jubilæum. I den forbindelse ønskede bestyrelsen at nedsætte et ud-
valg, som skal arbejde målrettet på at gøre det kommende jubilæum til 
en rigtigt flot oplevelse for både nuværende og tidligere medlemmer. Ud-
valget er nu i gang med arbejdet og vi glæder os meget til at se deres 
første udkast. Udvalget består af Ebbe Andersen, Henrik Stolt Rasmus-
sen, Torsten Schultz og Tina Nielsen. Hvis du går og brænder inde med 
en god idé til hvordan vores jubilæum kunne blive, så er du meget vel-
kommen til at tage kontakt til et af de 4 medlemmer i udvalget. 
Bestyrelsen opfordrer alle klubbens medlemmer til at bakke op om udval-
get også når der på et tidspunkt bliver brug for mange praktiske hænder 
og hjerner i forbindelse med forberedelser og afholdelse af jubilæum. 
 
Afslutningsvis håber jeg, at I alle må få nogle uforglemmelige ture/
oplevelser i løbet af sommeren. Husk, at vi gerne vil modtage både bille-
der og tekster om jeres liv med Nakskov Roklub. 
 



 

5 

Aktivitetskalender 
                       
 frem til 1. oktober. Kalenderen kan være ufuldstændig, så hold 
derfor øje med opslag i klubhuset og på vores hjemmeside 
www.nakskovr8klub.dk ! 
Klubhuset er åbent fra standerhejsningen og frem til standerstrygning for 
alle medlemmer tirsdage, onsdage, torsdage fra kl. ca. 17,45 til ca. 20,30 
– klar til en tur i robådene, kajakkerne, romaskinerne eller socialt sam-
vær. Har man brug for sin egen nøgle til huset, så kontakt formanden. 
… generelt for medlemmer:     
D. 14/6: Bestyrelsesmøde  
D. 9/8:    Bestyrelsesmøde  
D. 21-22./8: Tur til Albuen arrangeret af FNIS – sidste tilmelding d. 19/7 
 
… specielt for URO’er (Ungdomsroerne)                                                                           
Ikke afklaret 
… specielt for ungdomskaproerne                                                                                         
Ikke afklaret 
… specielt for kajakkerne                                                                                                       
Datoer aftales fra gang til gang med Henrik.                                              
… specielt for FNIS’er (Friske Nakskovpiger i Søen)                                                           
Går i bådene hver tirsdag kl. 17.30 
D 21-22/8:  Tur til Albuen - FNIS arrangerer. Se inde i bladet og opslag i 
bådhallen. 
… specielt for GRIN’er (Gamle Roere i Nakskov)                                                                
Går i bådene hver onsdag kl. 17.00 – derudover: 
D. 21/8:  Langtur 
… specielt for morgenroere                                                                                                    
Går i bådene hver tirsdag, onsdag og fredag kl. 6.30.                                                              
Dage og bemanding fremgår af skema på opslagstavlen.                                                          
D. 16-18/8:  Sommertogt                                                                                               
… aktiviteter afholdt af Kredsen                                                                                            
D. 16/6:  Aftenroning på Sakskøbing Fjord                                                                           
D. 21/8:  Grillaften i Alstrup                                                                                                
D. 26/9:  Efterårstur i Stubbekøbing. 
… aktiviteter afholdt af DFfR: 
D. 3-10/7:  Ferielangtur i den finske skærgård 
D. 10-17/7:  Ferielangtur i den finske skærgård 
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Årets standerhejsning  
Af Ebbe Andersen 
 
Hvem husker ikke sidste års standerhejsning? De nye porte til bådehallen 
blev overdraget af giveren Svend Aage Nielsen, hvor der var fest og 
stemning, musik, massevis af taler og underholdning, sågar et lettere 
traktement – var det dét medlemmerne havde i erindring og derfor igen i 
år mødte så talrigt frem – eller er det fordi, som jeg fornemmede det, at 
der er ved at vokse en god klubånd frem gennem fælles klubarrange-
menter som bl.a. standerhejsning og afslutningsfest mv. Dette års pro-
gram nåede selvfølgelig ikke sidste års højder, men hvis der arbejdes no-
get mere med arrangementet, skal det nok lykkes. 
Søndag den 28. marts vrimlede det med medlemmer og andet godtfolk 
omkring klubhuset. Traditionen tro var Lollands Brandvæsens orkester 
mødt frem med en ganske pæn besætning og var med til at skabe den 
gode stemning. Formanden Morten Knudsen holdt en kombineret vel-
komst- og standerhejsningstale, hvori han bl.a. opfordrede medlemmer-
ne til at øge indsatsen for at skaffe nye medlemmer og til at komme med 
ideer til markering af klubbens 125 års jubilæum i 2012, ligesom han ef-
terlyste arrangører af årets afslutningsfest. Afslutningsvis takkede for-
manden for en god vintersæson, særlig med henvisning til ergometer-
træningen og ønskede alle en god kommende sæson fyldt med masser 
af rooplevelser. 
Så gled standeren til tops, hvor Christian Olsen og Michael Hansen sørge-
de for at det foregik korrekt mens musikkens spillede til afsyngelsen af 
”Der er ingenting der maner”– og i år var det ikke kun vinterroerne der 
efterfølgende kom på vandet, men også en toer med fniser kom ud i det 
rette element.  
Herefter samledes alle til vand, øl og kaffe i det tætpakkede lokale, snak-
ken gik på kryds og tværs, stemningen høj, glade mennesker, nogle 
tænkte måske – skal vi ikke ha’ lidt at spise i år? Måske næste år! – og 
så var det slut! 
 
 

 

 
 

Formand Morten Knud-
sen byder velkommen 
og holder samtidig årets 
standerhejsningstale  



 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nakskov Brandvæsens orkester 
for fuld udblæsning. 

Der er altså nogen der gør noget forkert, synes Mogens, Morten,      
Michael og Christian, men mest Morten! 

 Christian og Michael klare                              
standerhejsningen ved fælles 
hjælp. 

En toer til Fniserne og en firer til  
morgenroerne klar til promonaderoning  
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Der kom et brev… 
Af Ebbe Andersen 
 
Kort efter standerhejsningen fik vores kasserer Otto Møller et kært brev 
fra Erik Clemmesen (Clemmes) kone Ebba, hvori hun skrev, at Clemme 
desværre ikke længere kunne hjælpe os i klubben og hun takkede for 
hans tid i klubben og vedlagde et beløb til indkøb af standere. 
Næsten alle i klubben kender Clemme og en epoke rent arbejdsmæssigt 
er slut. Clemme startede i roklubben i 1942 med at ro kaproning. Vi er 
mange der har oplevet ham, særlig når han passede både og vi skulle 
føle os velkomne i klubben. Clemme var udlært snedker og det fik ro-
klubben stor glæde af. Clemme, Kalle, Hans Meetelmann (Bubbi) og Fre-
de Steen udgjorde i mange år et team, der sørgede for at vore både altid 
var i fin stand. 
I slutningen af 80’erne modtog Clemme Aktive Seniorborgeres hæders-
pris for sit store arbejde med klubbens materiale og kort derefter Nak-
skov Bys Idrætslederpris, så andre har også sat stor pris på ham. Clem-
mes faste afslutningsreplik efter et arbejde var altid – med et glimt i øjet 
– ”Hvis det ikke er godt nok, kan du lave dit lort selv”!   
I december sidste år fyldte Clemme 85 år og d. 5. maj fejrede han sit 
diamantbryllup med Ebba og i denne forbindelse stillede kassereren og 
redaktøren med en buket blomster som lykønskning og tak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Diamantbrudeparret    
Ebba og Erik Clemmesen 
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GRIN’s korte langtur 
 
..gik lørdag d. 29. maj til Peter Freuchens dejlige Enehøje. I dejligt sol-
skinsvej og med en frisk vind roede Knud Christiansen, Heinrich Pohl, 
Jørgen Andersen, Henning Clemmesen anført af formand Finn Larsen af 
sted kl. 8 til Enehøje og var hjemme igen ved 15 tiden. Udover roningen 
blev det til en gåtur øen rundt og grillen sørgede for at fysikken blev 
holdt ved lige! 

Der hygges i skyggen af Peter Freuchens por-
tal af hvalkæber. 
Foto: Finn Larsen 
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Tuborgfonden hjælper roklubben 
Af Ebbe Andersen 
 
Der var feststemning da Hans Jacobsen fra Tuborgfonden, den lokale 
presse samt morgenroere, der var klubbens repræsentanter, samledes d. 
5. marts til den formelle overdragelse af to nye ergometre. 
Klubbens kasserer Otto Møller bød velkommen, hvorefter Hans Jacobsen 
foretog selve overdragelsen. Han sagde bl.a., at det glæder fondsbesty-
relsen at medvirke til, at klubbens medlemmer kan holde deres træning 
ved lige indendørs, når vejret umuliggør roning på vandet, og efterføl-
gende takkede Otto Møller for donationen og for betydningen for NR med 
den form for støtte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donationen er på 15.000 kr., der sammen med salg af et udtjent ergome-
ter, har muliggjort indkøbet af to nye ergometre af fabrikatet Concept Z, 
som er forsynet med computere, så det er muligt for de to maskiner at ro 
mod hinanden, så der kan laves kaproning i single sculler! 
Hans Jacobsen fortalte også kort om Carlsberg- og Tuborgfondene, der 
hvert år uddeler ca. 145 mill.kr. Carlsbergfonden giver primært meget sto-
re beløb til f.eks. Glyptoteket og Tuborgfonden til mindre modtagere, 
hvoraf ca. 50 mill.kr. primært går til diverse foreninger – som f.eks. vores. 

Otto Møller takker pænt, Hans Ja-
cobsen lytter godt efter og Anne 
Gissel fra Extraposten noterer. 
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Så blev der serveret højt smørrebrød i en rigtig god stemning, historierne 
røg over bordet – læs i Åreplask – og så skulle det netop opbyggede fedtind-
tag fjernes omgående, hvorfor alle ivrigt afprøvede de nye ergometre – og 
som siden da, er blevet anvendt flittigt.  
 
Fotos: Per Klaaby og Ebbe Andersen 
 

 

 

 

Hans Jacobsen overrækker gavebrevet 
til de repræsentativt påklædte roere – 
fra venstre Christian, Otto, Ebbe, Jør-
gen, Henrik og Svend Aage. 

Så er der ikke noget at være i 
tvivl om! 

Otto instruerer en noget tvivlende 
Svend Aage - og Henrik, Christian og 
Peter Gade, Folketidende synes at væ-
re enige heri.   
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. 
Nakskov 
Roklub 

Fra den store verden 
 
Det måtte jo komme. Årebladet skal udvikle sig. Vi er jo ganske stærke i 
at dække rosporten lokalt og også i nogen grad nationalt. Til gengæld 
mangler vi en hel del på det internationale – eller globale område, som 
det hedder i dag. Det råder vi hermed bod på, idet vi simpelthen har an-
sat en rejsende reporter på redaktionen, som skal dække den store ver-
den! 
Godt nok store ord, som der måske heller ikke helt er dækning for, men 
noget er der om snakken. Henning Clemmesen, fast GRIN-roer, arbejder 
som rejsemontør hos MAN Diesel i Holeby og som i denne forbindelse 
kommer langt omkring på vor klode, har sendt Årebladet disse rorelate-
rede fotos. 
 
Vi starter i Clube De Regatas Icarai i Rio De Janeiro i Brazilien. I denne 
klub er der kun scullere, som alle er privatejede. Kontingentet er omkring 
1000 kr. pr. måned, men så er der også swimmingpool, fitnesscenter og 
festlokale. Vores roer her har lige to servicemedarbejdere, som transpor-
terede båden fra klubhus til vandet, ligesom de også klar- og rengjorde 
båden. Sådan!  
 

 

 

 

fandt kajakklubben.  
 

 

 

Og så går det videre over 
gaden til det imponerende 
klubhus i baggrunden. 

Servicemedarbejderne er ved 
at bære båden i land. 
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Klubhuset, der ser noget 
vinterlukket ud. 

Det var minus 17 C den 
dag, så alle kajakkerne lå 
på land. 

Og så fortsætter vi under helt andre himmelstrøg og tager en 
tur til Grønland - nærmere betegnet Ilulissat (tidl. Jakobshavn), 
hvor Henning  
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Forårsrengøring 
 
Som det kan læses i ”Nyt fra bestyrelsen”, eller som de fleste sikkert selv 
har set – er der ryddet kraftigt op i både og årebestanden, og som nu 
ligger i en stor stak bag klubhuset. Det drejer sig dels om Munkholm, en 
fireåres inrigger fra 1969 – om Enehøje, en toåres inrigger fra 1960 – om 
Lolland, en fireåres outrigger fra 1956 samt to single scullers – navnløse. 
Mange har uden tvivl gode minder fra disse både, men tiden var kom-
met, hvor de skulle herfra. Og det kom de. Vha. motorsav blev de skåret 
i småstykker – bordet med de påmalede navne gemt – og et midterstyk-
ke med sæde skåret ud til instruktionsbrug og resten skrottet, dog kom-
mer nogle af årene til Assens Roklub og nogle af sæderne ender i NS Ro-
klubs robasin. 
 
Du kan læse meget mere om bådenes historie på www.nakskovroklub, 
under ”Farvel til et par udtjente både” – selvom det drejede sig om fem!! 
 

 

info@benteliasen.dk   ·    www.bent-eliasen.dk 
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Så er der smidt ud! Minderne 
vælter frem hos de ældre! 

Jørgen Andersen skal 
lige sikre sig en sektion 
med sæde til instrukti-
on af (u)duelige mor-
genroere 

De sørgelige rester 



 

17 



 

18 

 
Vil du med på en tur til Albuen?  

Så reserver dagene nu! 
 

 
Bak op om dette FNIS initiativ, hvor de, for alle klubbens 

medlemmer, arrangerer en langtur til den  
dejlige ø Albuen 

 
 

Lørdag/ søndag d. 21.-22. august  
 
 

Der overnattes i Lodshuset. Mad m.m. bliver på          
sammenskudsbasis og prisen bliver ca. 100 kr.               

pr. person, men kan svinge afhængig af deltagerantal. 
 

Nærmere oplysninger fremgår på opslag i bådhallen og 
på hjemmesiden. 

 
 

Tilmelding senest d. 19. juli på opslag i bådhallen  
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Hotel krukholm 
Maribovej 134 • 4900 Nakskov 

Tlf 5492 2035 

 
Tak til vore annoncører 

 
 Årebladets annoncører støtter  

Nakskov Roklub - hvilket vi påskønner –  

og opfordrer medlemmerne til at  

handle hos dem! 
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Kajakkæntringsøvelser  
 
”Så vender vi kajakken på gammeldags eskimomanér” synger Kim Larsen 
sammen med Kjukken. Helt så friskt, hurtigt og melodisk foregik det ikke, 
da der var kajakentringsøvelser (det er altså lidt svært at sige!) lørdage-
ne d. 15. og 29. maj i Nakskov Svømmehal. 
Henrik Rasmussen og Helle Juhl Jørgensen havde rigeligt at gøre som 
instruktører. Første lørdag mødte to helt nye op – Rikke Sørensen og 
Henrik Madsen – og ligeledes to helt nye den sidste lørdag. Derudover 
blev det taget svømmeprøver - første lørdag var der 8 og sidste lørdag 3, 
hvor papirerne blev bragt i orden – så nu er der også ved at komme styr 
på det!    
 

 

 

 

 

 

 

 

To nye - Henrik og Rikke prøver sig 
frem – det er bestemt ikke let at kom-
me op i kajakken. 

Henrik instruerer. 

og i den anden ende blev der 
taget svømmeprøver. 
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Vintergymnasternes afslutning 
 
Traditionerne skal holdes i live, også i forbindelse med vintergymnaster-
nes afslutning, og det blev den d. 20. marts – men det er ved at gå no-
get ned ad bakke, med det kulonariske! Gåturen inden indtagelsen er alle 
enige i, også at snapsen skal køles en smule, så vinterens snetemperatur 
var passende, men selve menusammensætningen synes for nedadgåen-
de. Det begyndte med kogte sild, blev så sidste år ændret til gule ærter 
og i år igen ændret til smørebrød! Skal gymnasterne have øget tilslutnin-
gen, skal de altså til at tage sig lidt sammen! Nå, men stemningen var 
ganske god. 
 

 

 

 

Inden der gås samler Jørgen  
 

 

 

 

sne til snapseafkølingen! 

Et hold friske gymnaster på vej til …. 
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Kalles historiske sider 
 
Vi fortsætter saksningen i det stof Kalle (Karl Johan Jensen) har 
fundet om Nakskov Roklub ved gennemlæsning af gamle aviser 
(Lolland-Falsters Socialdemokrat og Ny Dag) på Lokal historisk 
arkiv – og det er ganske underholdende læsning. Alle klip er ta-
get ud af en større sammenhæng. 
 
 
  

1948 
 
Mandag, d. 26. januar: Populær koncert med Svend Nicolaisens or-
kester. 
 
Nakskov roklub havde i aftes arrangeret en koncert på Hotel 
”Harmonien”, hvor Danmarks populæreste Kapelmester, Svend Nicolai-
sen, spillede med sit orkester. Koncerten var meget populær, og hvert af 
orkestrets numre blev hilst med bifald, ligesom publikum ved koncertens 
afslutning klappede så kraftigt, at orkestret måtte give ekstranumre.  
 
Koncerten var alsidig, som vi kender det fra transmissionerne fra Mont-
martre, og var især lagt an på udpræget populærmusik. Grethe Sand-
berg var et sympatisk bekendtskab, og selv om den unge dame med den 
dybe stemme sang et par af de mest banale schlagere, hilstes hun med 
kraftigt bifald. Efter koncerten spillede orkestret op til et festligt bal. Des-
værre var tilslutningen ikke så stor, som roklubben kunne have fortjent 
til et så godt arrangement. 
 
 
  
 
Fredag, d. 12. marts:  Storvask i Nakskov roklub. 
 
Nakskov roklubs generalforsamling på ”Skandinavien” i aftes kom ikke til 
at gå stille af. Før generalforsamlingen forlød det ude i byen, at der skul-
le være storvask, og det blev der. Der var blandt en del af klubbens med-
lemmer utilfredshed med et bestyrelsesmedlem, som ikke stod på valg, 
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og man ønskede hans udtræden af bestyrelsen. Generalforsamlingen var 
godt besøgt, og luften var ladet med elektricitet fra begyndelsen.  
  
Formanden gentog, at han ikke ønskede at fortsætte som formand, idet 
han har haft denne post i 27 år og nu gerne ville se yngre kræfter kom-
me til. Formanden foreslog til sin efterfølger Vognmand Torsten Eriksson, 
hvilket medlemmerne bifaldt ved at vælge ham med akklamation. 
  
Direktør Frandsen kastede bolden til en lang og skarp diskussion om be-
styrelsesmedlemmet Ib Petersen og hans optræden i bestyrelsen og 
klubhuset samt på sportsrådets diskussionsmøde,  
hvor man hævdede han var faldet den øvrige bestyrelse i ryggen ved 
usportslige udtalelser. Ib Petersen blev valgt ind i bestyrelsen ved forrige 
generalforsamling, Men Direktør Frandsen var af den mening, at de med-
lemmer, der valgte ham ind, havde gjort sig selv en bjørnetjeneste.   
 
Flere medlemmer stod op og forsvarede Ib Petersen, ligesom der også 
fra hans modstandere kom forskellige udtalelser, således at diskussionen 
udartede sig til en kappestrid om flest personligheder og lidet sportslige 
angreb på hinanden. Man enedes om at stemme om Ib Petersens udtræ-
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 den eller forbliven i bestyrelsen, medens en enkelt ville have ham eksklu-
deret af klubben. Det sidste forslag blev dog dæmpet ned, og ved af-
stemningen blev resultatet, at 42 stemte for hans udtræden af bestyrel-
sen, medens 13 ville beholde ham. Ib Petersens saga i bestyrelsen var 
dermed ude, og man håber det kan give ro i klubben. 
  
  
 
Mandag, d. 10. Maj: Nakskov roklubs faneindvielse. 
 
Ved en fest på ”Skandinavien” i lørdags indviede Nakskov roklub sin nye 
fane. Formanden Torsten Erikcson bød de fremmødte medlemmer vel-
kommen og gav ordet til Bankdirektør Kyhl, der talte for kongen som ro-
sportens gode og trofaste støtte. Bankdirektøren slog det første søm i 
den smukke fane for kongen og udbragte et nifoldigt leve majestæten. 
Derefter talte Borgmester M. Nielsen for flaget og udtalte ønsket om, at 
Nakskov roklub under den nye fane kunne samle Nakskovs ungdom. 
Borgmesteren slog det andet søm i for flaget, hvorefter Murermester Ma-
rius Christensen talte for klubben og slog det sidste søm i til dens ære.  
 
 
Lørdag, d. 6. august. Første langtursroning i roklubbens historie. 
 
Efter 14 begivenhedsrige dage vender tre Nakskovroere 
hjem fra langtur til Gøteborg og den svenske skærgårdskyst 
 
En af Nakskov roklubs bedste både ”Skum” har i juli måned været ude på 
den første langtur til udlandet, der nogensinde er foretaget med klub-
bens både. Det er vognmand Torsten Ericksson, maler Jimmy Petersen 
og kontorassistent Denis Jensen, alle Nakskov, der i båden har sejlet 
langs den svenske skærgårdskyst og gennem Gøtakanalen. De tre roere 
har haft en strålende tur, og deres beretninger om langtursroningen har 
skabt så stor interesse i roklubben, at man regner med flere hold vil star-
te på lignende ture næste år. 
  
Den 17. juli startede roerne fra Nakskov. Den lille robåd sejlede i etaper 
om Lolland og Falster, under Storstrømsbroen og Mønsbroen og nordpå 
langs den sjællandske kyst. Overalt på turen kom Nakskovroerne i kon-
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takt med rokammerater fra andre klubber og specielt mødte de på turen i 
Sverige en storslået gæstfrihed fra sportskammeraterne.  
 
Fra København gik turen med damper til Gøteborg. Fra Gøteborg gik tu-
ren videre nordpå langs den svenske skærgårdskyst. Den første nat blev 
tilbragt på den lille Bjørkø, og hvor utroligt det end lyder, sov Nakskov-
roerne i en nudistlejr! De kom til øen ret sent og startede ganske tidligt 
om morgenen, og et par unge mennesker de spurgte om tilladelse til at 
slå lejr, henviste dem til nudistlejren, hvis eventuelle medlemmer, 
Nakskovroerne dog ikke så noget til.  

 
I København blev Nakskovroerne hentet af en af Torsten Erickssons last-
biler, der kørte dem til Nakskov.  
 
Tidligere har konkurrenceroningen været nummer et for mig, siger Tor-
sten Ericksson, men efter denne tur må jeg sige, at min smag er blevet 
ændret. Her er ikke alene mulighed for at dyrke sporten, men samtidig 
på en god og indbringende måde at lære og se noget i sine ferier, og det 
er trods alt endnu mere værdifuldt end konkurrenceroningerne.  
 
Der er vist ikke tvivl om, at disse djærve ord fra roklubbens formand vil 
vække genklang i rokredse. Næste år starter sikkert adskillige af roklub-
bens medlemmer på langture. 

Roklubstyrmand vis respekt 
 
 
Husk du er i en trafikhavn • Vis hensyn til store skibe • Hold 
mindst 100 m.   afstand • Manøvering af skibe kræver planlæg-
ning og plads • Små uregerlige     både giver stres på broen  
 
Vis hensyn til store skibe, hold god afstand til dem. 
  
Sejl ud af sejlrenden  
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Åreplask 
 
… skrives og redigeres af Årebladets udsendte reporter Ebbe 
Andersen og er en samling af stort og småt, der har relation til 
roklubben. Så har du en oplevelse og meget gerne med navne, 
du synes, skal videre så giv Ebbe et tip med en kort beskrivelse.  
 
Er det ikke dig? Jo, det er det!...                                                                                               
Under frokosten, efter overdragelsen af donationen på romaskinerne, 
kom Hans Jacobsen fra Tuborgfonden og Henrik Stolt Rasmussen 
fra vinterroerne til at sidde overfor hinanden. Pludseligt gik der et forkla-
relsens lys op for dem begge – er det ikke? Jo, det er det! Hans og Hen-
rik havde spist sammen på Buchsteds pensionat i Nykøbing F. fra 1957 til 
1959 – stedet hvor alle byens handelslærlinge dengang spiste. Hans var 
reservedelsekspedientlærling med brun kittel og læderbælte i autofirma-
et Th. Østergårds eftf., og Henrik var farvehandlerlærling med hvid kittel 
uden læderbælte hos malerfirmaet Allan C. Hansen, maling engros og 
detail – og de havde ikke set hinanden siden! Festligt gensyn. 
 
Vi tager lige en Tuborg…                                                                                                           
Umiddelbart efter at Tuborgfonden havde overdraget romaskinerne, af-
prøvede Henrik Stolt Rasmussen, Otto Møller, Svend Aage Niel-
sen og Jørgen Andersen dem – dog ikke samtidig! De blev så begej-
strede, at de aftalte at bruge dem hver mandag morgen indtil morgenro-
ningen kunne komme i gang efter standerhejsningen. Og som Svend 
Aage sagde, – vi starter lige dagen med at tage en Tuborg! 
 
Flot pressedækning…                                                                                                                
I forbindelse med donationen af ergometrene fra Tuborgfonden havde vi 
inviteret den lokale presse til at dække arrangementet, og jeg skal love 
for der blev fulgt op på det. Journalist Peter Gade og Fotograf Jan 
Knudsen fra Folketidende samt redaktør Anne Gissel og fotograf Per 
Klaaby fra Extraposten dukkede op og bragte efterfølgende flotte billed- 
og reportagedækning af arrangementet.  
 
Nakskov på ro-plakat…                                                                                                       
Selv om Nakskov Roklub ikke i år skal arrangere ”Lollands Hav-
ørn” (Langdistanceturneringen), er Nakskov alligevel på flere måder med 
på årets plakat for langdistancekaproning. Grundmotivet i årets plakat er 



 

27 

nemlig malet af tidligere portner på Nakskov Skibsværft, den 80-årige 
Benny Helvig. Motivet er en fri fortolkning af et foto af Danske Studen-
ters Roklubs kvindelige danmarksmestre og baggrunden på plakatmotivet 
er Nakskov. Benny Helvigs særlige kendemærke er fem måger og dem 
kan man også finde på plakaten fortæller Leif Thygesen til Folketidende 
d. 30. marts. Plakaten er distribueret til alle Danmarks roklubber – og du 
kan se, om du kan finde mågerne på plakaten ophængt i bådhallen.    
                   
Så skete det igen for Klaus…                                                                                           
Det er godt nok to år siden, at morgenroerne stod og ventede 
(forgæves!) på Klaus Bøggild – ringede til ham – ”jeg er på ferie på 
Tenerife”! I starten af maj gik fireren på vandet, og Otto Møller og 
Morten Knudsen stod og ventede på Klaus til en to’er – ringede til 
ham, ingen svar - hvorefter de tog hjem. Da fireren lagde til efter hjem-
komst fra morgenroningen, kom Klaus i sin bil – stod storsmilende ud af 
den, viftede glad med et stykke papir i hånden – ”Nu har jeg papir på 
det, jeg har lige svømmet 12oo m i svømmehallen, og må gerne ro” –
”Nå, har de andre ventet – jeg er da reserve i dag!” Det var han så bare 
ikke, men man kan selvfølgelig se forkert på sit roskema! 
 
Det vrimler med tidligere roformænd…                                                                                
Hvis vores formand Morten Knudsen skulle have behov for at øse af 
erfaringens kilde, har han da nu alle mulighederne. Leif Thygesen har 
været her længe, men nu er klubbens tidligere formand fra 1963 til 1967 
Jørgen Rasmussen begyndt at dukke op, ligesom Erik Andersen, der 
er tidligere formand for Assens Roklub og som er på et længere gæste-
ophold i byen, også er dukket op til GRINs onsdagsroninger. Morten, dyk 
ned i erfaringens dyb - eller mon nogen ånder Morten i nakken! 
 
Indøvelse af Jørgens roteknik…                                                                                            
Jørgen Andersen begik i sidste nummer af Årebladet en artikel om ro-
teknik. Denne sikkert rigtige teknik forsøger han delvis forgæves/delvis 
med held at få morgenroerne til at efterleve, særlig det der med at samle 
knæene/benene under fremtaget. En skøn forårsmorgen, hvor Henrik 
Stolt var 3’er og Ebbe Andersen var 4’er, og hvor det måske kneb lidt 
for Ebbe at holde benene sammen – vistnok pga. maven, sagde Henrik, 
lidt vel højt: ”Se på Ebbe, han spreder benene som en pige, der ligger i 
græsset i en skøn forårsskov” – ja, det sagde han! 
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Kom så i gang Morten…                                                                                                       
I Nakskovs anden roklub - NS Roklub - tegner deres formand Erik Pe-
tersen sig pt. for 68% af denne roklubs samlede antal roede kilometer 
iflg. vor normalt pålidelige kilde Leif Thygesen.  Se så at komme i gang 
Morten! 
 
Steen på en hård prøve…                                                                                                    
Onsdag d. 4. maj strømmede det til med GRIN’er, der gerne ville på van-
det. Der var mødt 21, hvilket er det højeste antal i mange år – glædeligt. 
For at modvirke diverse klikedannelser mv. har Steen Larsen påtaget sig 
opgaven at sammensætte holdene, og den stakkels mand gangede og 
dividerede, brugte både fingrene og tæerne og lidt til, og fik det endelig 
til at gå op med to 4-åres, tre 2-åres, en gig og for at få det til at gå op – 
også en enkelt kajak – på vandet! 
 
GRINs standerhejsning                                                                                                             
GRIN startede sæsonen d. 7. april med 14 mand på vandet, (en 4-åres 
og tre 2-åres), hvor der blev lagt ud med ture på 8-10 km. Der var mødt 
et nyt medlem op hos GRIN, Erik Andersen, som arbejder på Nordic 
Sugar, og i mange år været på Assens Sukkerfabrik. GRIN-formand Finn 
Larsen beordrede det rare og flinke medlem (iflg. ham selv) Steen Lar-
sen til at hejse standeren. 
 
Årets afslutningsfest…                                                                                                              
Ved NR’s standerhejsning d. 28/3 efterlyste formanden aktører, der ville 
påtage sig at arrangere årets afslutningsfest. Allerede d. 7. april, under 
GRIN’s standerhejsning, vedtog GRIN at tage handsken op. Steen Lar-
sen blev valgt som tovholder – så vi kan godt begynde at glæde os. 
 
Roklubs husleje op…                                                                                                                 
Nakskov Havn har forlænget Nakskov Roklubs lejemål på Færgelandet. 
Roklubben får dog en stigning fra 588 til 2.000 kr. En procentuel stor 
stigning, men havnens bestyrelse henviser til at klubben fortsat bor utro-
ligt billigt i forhold til havnens erhvervslejemål – skriver Folketidende d. 
8. april. 
 
Ny tøjkollektion…                                                                                                                      
Så er der mulighed for at bestille nyt beklædningsudstyr, lige fra buks og 
jakke i vind- og vandafvisende kvalitet, sweetshirts og T-shirts i åndbar 
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Strandfogedvej 5 • 4900 Nakskov 

kvalitet –alt fra Nike og med Nakskov Roklubs logo på. Bestilles på liste i 
bådhallen og varerne kan beses i klublokalet, og på hjemmesiden er der 
flotte fotos, hvor formand Morten Knudsen ses i antrækket. Hvorfor 
arrangerer man ikke en ordentlig mannequinopvisning med FNIS’er på en 
catwalk i bådhallen – det ville garanteret øge salget! 
 
GRIN’erne fattede sandpapiret…                                                                                     
På en GRIN aften d.11. maj var der meget så vand i havnen, at bådene  
ikke kunne komme i vandet. Hvad gør man så, når aftenen alligevel var 
sat af? Jo, Ole Nielsen, Henning From, Orla Sørensen, Willy Møl-
gaard, Henning Clemmesen, Torben From, Finn Larsen og Jørgen 
Andersen fandt i stedet noget sandpapir i værkstedet, og så blev der 
lige slebet 1. stk. båd - voila! Redaktionen er i besiddelse af et foto fra 
indsatsen, men slibestøv og svedperler har dækket objektivet totalt, så 
det kan bruges til en senere gættekonkurrence. 
 
Nye rohold på vandet/banen…                                                                                              
Tirsdag, onsdag og fredag er morgenroerne på vandet, tirsdag aften står 
FNIs’erne, ud og om onsdagen er GRIN’erne på vandet – og så er der det 
løse, hvor primært Leif Thygesen bare ror derudad. Men hvad med 
mandag og torsdag?  Jo, der er opstået et mandagshold bestående af 
Jørgen Christiansen, Henrik Pedersen, Leif Thygesen, Morten 
Knudsen, Christian Olsen og Michael Hansen, der mødes hver man-
dag kl. 17 og ror ca. 20 km. pr. gang, og så er der også dukket et hold 
op bestående af Lone Doll, Mai-Britt Olsen og Morten Knudsen, der 
mødes hver torsdag kl. 16. 
 
Vi ligger i 1. division…                                                                                                           
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Vi er virkelig røget op ad rangstigen i motionsturneringen på landsplan. 
Vi er ved udgangen af april røget fra nummer 38 ud af 50 klubber til 
nr.17 ud af 41 klubber og ligger på en 7. plads i 1. division – alle 
”fraktioner” i klubben har medvirket til den markante fremgang. Vil du 
læse nærmere om baggrunden for resultatet, så gå ind på vor hjemme-
side og læs Leif Thygesens spændende analyse under nyheder/Vi lig-
ger i 1. division og på nyheder/Du er med i motionsturneringen. 

Årebladet - Medlemsblad for Nakskov Roklub 
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Praktiske oplysninger 
 
Klubhus: Nakskov Roklub, Skibsværftsvej 2, 4900 Nakskov. Tlf. 54 92 69 60 
 
Postadresse: Nakskov Roklub, Skalkenæsvej 41, 4900 Nakskov 
 
 
Henvendelser vedrørende: 
 
Foreningen generelt:  
Morten Knudsen, Skalkenæsvej 41, 4900 Nakskov.                                 
Tlf. 54 95 10 68 / 29 20 56 83  E-mail: morten.knudsen@cool.dk  
 
Materialeforvalter: 
Henrik Petersen, Hovedgaden 60, 4920 Søllested.                                      
Tlf. 54 94 06 18 / 25 32 01 74  E-mail: hplol@dbmail.dk 
 
URO –Ungdomsroning:  
Alm. ungdomsroning: pt. uafklaret. Ungdomskaproning:  
Poul- Erik Wulff- Høyer, Bresemanns Alle 58, 4900 Nakskov.                      
Tlf. 22 44 49 44  E-mail:pewh@nakskovnet.dk   
 
Kajakroning: 
Henrik Rasmussen, Vibevej 7, Ullerslev, 4900 Nakskov.                                               
Tlf. 26 35 09 27  E-mail: nina-henrik@vip.cybercity.dk 
 
FNIS (Friske Nakskovpiger i søen) seniorafdeling: 
Pia Olsen, Hardenbergvej 74, 4900 Nakskov.  
Tlf. 54 92 56 40 E-mail: pia@nakskovnet.dk 
 
GRIN (Gamle roere i Nakskov) seniorafdeling:  
Finn Larsen, Gustav Wieds Vej 47, 4900 Nakskov.   
Tlf. 20 23 36 45  E-mail: GRIN@nakskovnet.dk 
 
Vintergymnastik: 
Karl Jensen (Kalle), Strandpromenaden 22 st. 4900 Nakskov.  
Tlf. 54 92 12 69  E-mail: kallej@nakskovnet.dk 
 
Morgen- og vinterroning: 
Jørgen Andersen, Birkevænget 68, 4900 Nakskov,  
Tlf. 54 92 30 65 E-mail: hja@nakskovnet.dk 
 
Hjemmesiden: www.nakskovroklub.dk  
Leif Thygesen, Christiansdalsvej 13, 4900 Nakskov. Tlf. 54 92 25 35  
E-mail: thygesen@nakskovnet.dk 
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NAKSKOV ROKLUB´s bestyrelse 

V/ Bruno Ib  
Forsikringsmægler 

 
Rugvænget 5, 4900 Nakskov Tlf. 5492 8443 
Mobil: 2324 5956 mail brunoib@tdcspace.dk 

Vi forsikrer lokalt 

 Formand: 
Morten Knudsen   
Skalkenæsvej 41, 
4900 Nakskov 
Tlf. 54951068 
29205683 
morten.knudsen@cool.dk 

 Næstformand: 
Henrik Petersen  
Hovedgaden 60,  
4920 Søllested  
Tlf.54940618 
25320174 
hplol@dbmail.dk 

 Kasserer: 
Otto Møller 
Madeskovvej 11, 
4900  Nakskov 
Tlf. 54923302 
29924284 
Otmoller@yahoo.dk 
 

 Sekretær: 
Pia Olsen 
Hardenbergvej 74, 
4900 Nakskov 
Tlf.54925640 
60132206 
pia@nakskovnet.dk 

 Bestyrelsesmedlem: 
Hans Borchersen  
Rødbyvej 140,  
4900 Nakskov 
Tlf. 40139335 
Habor@lolland.dk 

  


