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Det er ikke let at være vinterroer når bådebroen er taget på land

Redacteurens klumme
Så er vi nået til årets sidste nummer af Årebladet. Fyldt med mange artikler, der gerne skulle afspejle livet i og omkring vores roklub. Mange
har igen medvirket med pen og fotoapparat og beredvilligt sagt ja til at
tage et nap med. Tak for indsatsen gennem hele året. Og også en tak for
samarbejdet med vores hjemmeside, som har været til gensidig glæde,
forhåbentlig også for læserne.
En stor tak til hele ”det tekniske personale” med tegning af annoncer,
opsætning af bladet, trykning, samling og distribuering i 2010 – dejligt at
opleve klubånden. En særlig tak til Mette Rasmussen der, trods hun er
stoppet som Fniser for et år siden, har hjulpet til med lay-out jobbet lige
indtil nu. Tak for positive tilkendegivelser gennem året. Glædelig jul og
godt nytår.
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Nyt fra bestyrelsen
Af Morten Knudsen
Da vi i sensommeren 2009 installerede fjernvarme, fik vi samtidig ombygget vores centralvarmesystem, så det var muligt at lukke for dele af
det. Nu har vi kørt med vores fjernvarme i lidt over et år, hvor vi valgte
ikke at lukke for varmen i nogle af klubbens rum, da vi gerne ville se,
hvilken besparelse vi kunne få ved at gå over til den ny varmekilde. Vi
har opnået en mindre besparelse end forventet, hvilket nok tildels skyldes den meget lange vinter.
I forbindelse med at bestyrelsen i 2008, spurgte medlemmerne om forslag til besparelser, fik vi flere forslag. Et af disse gik i sin enkelthed ud
på, at man kunne lukke for varmen i herrernes omklædningsrum i vinterhalvåret. Dette har vi gjort nu. I første omgang i en forsøgsperiode frem
til standerhejsningen i 2011. Herefter vil bestyrelsen afgøre, om det skal
være en permanent løsning for vinterhalvåret. I vinterhalvåret vil herrerne være henvist til at tage bad i kvindernes omklædningsrum. Vi henstiller til, at man udviser gensidigt hensyn ved benyttelse af omklædning og
bad. Mange er blufærdige, når det gælder egne kroppe, så vis hensyn.
I mange år har der stået en mønttelefon på 1. salen. I takt med, at mo-
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biltelefonerne er blevet alle mands eje, er behovet for fastnet telefon
bortfaldet. Dette, samt det fakta, at TDC har varslet nye afgifter for brug
af fastnet, har fået bestyrelse til at undersøge mulighederne for at opsige
vores abonnement hos TDC. En af de ting vi skal sikre os, er at vi forsat
har mulighed for at benytte internet og mail i klubbens lokaler. Vi skal
også sikre, at vi forsat kan have et effektivt alarmsystem til sikring af
klubhuset. Bestyrelsen er pt. ved at undersøge markedet for mulige løsninger. Så snart vi har fundet en fremtidssikret løsning, vil vi orientere
klubbens medlemmer. Bestyrelsen forventer at have en løsning på plads
omkring årskiftet.
I sommer blev bestyrelsen kontaktet af DFfRs MTU-udvalg vedr. plads til
yderligere en udstationeret båd fra DFfR. Denne forespørgsel har nu resulteret i, at vi har fået leveret endnu et 2 åres inrigger, magen til Smålandshavet. Den nye båd hedder Storebælt og har tidligere været placeret i Svendborg Roklub. Storebælt må ligesom Smålandshavet benyttes
af klubbens medlemmer, så længe bådene ikke er udlejet. Udstyret som
hører til hver af de 2 både må ikke fjernes eller bruges på andre af klubbens både. Til de to både hører der også flag, anker, fendere, redningsveste og værktøjskasse. Hvis man benytter bådene, skal man være opmærksom på, at tilhørende udstyr ligger i et af bådens lugerum (dog ikke
redningsveste). Jeg håber, I vil tage godt imod Storebælt og benytte den
til jeres ture i den kommende sæson.
Bestyrelsen er for tiden i gang med en større gennemgang af vedtægter
og reglementer. Som det blev nævnt i sidste nummer af Årebladet, så er
det faldet bestyrelsen for brystet, at vi i vores vedtægter taler om love og
ikke om vedtægter. Derfor har vi i bestyrelsen gennemgået vores vedtægter for fjernelse af ordet ”love”. I samme arbejdsgang har vi ændret
flere passager i vedtægterne samt foretaget en mindre rokade i paragrafferne. Bestyrelsen vil snarest fremlægge et komplet nyrevideret sæt vedtægter på hjemmesiden samt i klubbens opholdslokale. Jeg vil bede jer
om at læse de fremlagte vedtægter, både nye og gamle, inden kommende generalforsamling i februar.
Ud over vedtægterne, så har bestyrelsen også gennemgået klubbens
reglementer. Dette har vist sig nødvendigt, da flere punkter i reglementerne ikke passer overens med den måde klubben arbejder på i dag. De
nye reglementer vil blive slået op på opslagstavlen i bådhallen samt på
vores hjemmeside, når bestyrelsen har godkendt dem. Reglementer skal,
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i modsætning til vedtægter, ikke vedtages på en generalforsamling og vil
derfor kunne træde i kraft efter bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen
vil, inden den endelige godkendelse, bede udvalgte medlemmer om at
gennemlæse det nye sæt reglementer.
I forbindelse med sæsonens afslutning valgte Jørgen F. Andersen at
trække sig som kontaktperson vedr. svømmeprøver. Dette er nu overdraget til Hans Borchersen. Jeg vil benytte lejligheden til, at sige tak til Jørgen for den store indsats, der er lagt i at opdatere listen over aflagte
svømmeprøver samt at få medlemmerne til at a’jourføre deres svømmeprøver.
Bestyrelsen har i samarbejdet med Intersport Nakskov fået lavet nye rabatkort til alle klubbens medlemmer. De nye kort giver 10% kontant rabat ved køb af varer hos Intersport Nakskov. De nye kort kan afhentes
hos mig i den kommende tid.
Bestyrelsen og jeg ønsker vores medlemmer, sponsorer, annoncører og
samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår.

Redaktøren
ønsker alle medlemmer og venner af Nakskov Roklub
en glædelig Jul
og et lykkebringende Nytår
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Aktivitetskalender
frem til 1. april 2011. Kalenderen kan være ufuldstændig, så
hold derfor øje med opslag i klubhuset!
Klubhuset er åbent for alle medlemmer tirsdage, onsdage, torsdage fra
kl. ca. 17,45 til ca. 20,30 – klar til en tur i romaskinerne eller socialt samvær. Du kan booke tid i ergometer fra uge til uge. Vær dog opmærksom
på, at FNIS har fast tid på ergometer tirsdag fra kl. 17 til 19. Har man
brug for sin egen nøgle til huset, så kontakt formanden.
… generelt for medlemmer:
13/12: Bestyrelsesmøde
10/1: Bestyrelsesmøde
7/2: Bestyrelsesmøde
23/2: Generalforsamling kl. 19.00
27/3: Standerhejsning:
… specielt for UROér (Ungdomsroere) og ungdomskaproere
Ikke afklaret
… specielt for kajakkerne
Der er ingen datoer for kajakaktiviteter i vinter
… specielt for FNISér (Friske Nakskovpiger i Søen)
Hver tirsdag og onsdag kl. 17.00 – 19.00 ergometertræning – derefter
madpakkespisning
… specielt for GRIN’er (Gamle Roere i Nakskov)
3/1: Klubaften kl. 19.00
30/1: Sildetur kl. 8.00
7/2: Klubaften kl. 19.00
7/3: Klubaften kl.19.00
23/3: Arbejdsaften i klubhuset kl. 18.00
30/3: Standerhejsning
…specielt for motionsholdene – ergometertræning
Motionshold 1: Hver mandag kl. 15 - 16
Motionshold 2: Hver mandag kl. 16 - 18
Motionshold 3: Hver torsdag kl. 17 - 19
Motionshold 4: Hver lørdag og søndag kl. 14 - 16
… specielt for vinter- og morgenroere
Går i bådene hver tirsdag kl. 10.00 og hver fredag kl. 13.00, dog ikke i
juleferien.
Morgenroning starter tirsdag d. 29. marts
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Dage og bemanding fremgår af skema på opslagstavlen
… specielt for gymnasterne
Vintergymnastikken afholdes hver onsdag kl. 16.45 – 18.00, til og med
onsdag d. 23. marts, kun afbrudt af juleferien.
Lørdag d. 26/3: Sildetur
Gymnastikken foregår i Drengesalen på Byskolen.
… aktiviteter afholdt af Kredsen
12/01:
Møde vedr. nye vedtægter for LF-Kredsen
26/2:
Åbne LF Ergometermesterskaber i Nykøbing F
03/3: Generalforsamling LF-Kredsen
… aktiviteter afholdt af DFfR:
11/12:
Sjællands Mesterskaberne i ergometerroning, Kalundborg
Hallerne
29/1: DM i indendørsroning, Gladsaxe Sportshal
5/3: Åbne Fynske Ergometermesterskaber, Aulby Skole
19/3 Hovedgeneralforsamling, Vejlby-Risskov Hallerne

Langdistancaekaravanen kommer til Nakskov
Af Leif Thygesen
Til næste år vil første afdeling af Dansk Forening for Rosports langdistanceturnering blive afviklet i Nakskov lørdag den 28. maj. I den forbindelse
er der to ting - som vi drøftede på et medlemsmøde i 2009 - der kræver
stillingtagen.
1.
Hvordan får vi flere til at hjælpe til? Her er løsningen enkel - hvis
man skal tro, hvad der blev sagt af medlemmerne sidst. Kan vi undgå
pinselørdag, vil der være så mange, der kan hjælpe til, at vi nok bliver
nødt til at indføre ventelister:-) :-) :-). Og vi har med den 28. maj undgået pinselørdag og samtidigt er ferieperioden heller ikke startet for alvor. Der er derfor alle muligheder for at få dementeret den gamle tese
om ”At det er med medlemmerne som med vablerne – de kommer først,
når arbejdet er gjort”.
2.
Så var der jo det med at prøve at stille op til en langdistancekaproning. Da vi sidst havde kaproning i Nakskov var der lokal deltagelse af to
hold udover Signaturens. Et hold med Erik og Ivan fra NS Roklub og Patricia fra NR og desuden dukkede der et hold op fra Sakskøbing, og det
fik flere til at sige: Når Sakskøbing kan stille op, så kan vi også. Så nu får

7

8

du chancen. Hvis vi er mange, der hjælper til med afviklingen af regattaen - og det bliver vi jo ifølge det medlemmerne sagde sidst - er der jo
nogle, der kan hjælpe til om formiddagen og så ro om eftermiddagen og
vice versa.
Intern kamp om håneretten
Kan I ro 10 eller 25 kilometer uden pause, kan I også ro en langdistancekaproning. Man kan stille op i to- eller fireåres inrigger og man får handicap ud fra køn, alder og bådtype. Og så man må skiftes til at styre, så tit
man har lyst.
Er der brug for yderligere oplysning, står jeg gerne til rådighed, og man
kan sagtens begynde forberedelserne i roergometret. Så sig endelig til,
så bruger jeg gerne en aften eller to til et træningspas sammen med jer i
løbet af vinteren og desuden er jeg parat til at tage med jer på vandet et
par gange, når standeren igen er hejst.
Hvis morgenroerne, GRIN og FNIS kunne stille med hver et eller flere
hold, ville der jo være basis for en herlig intern fight om håneretten i
Nakskov Roklub. Nu er der sagt til i god tid, så du har alle muligheder for
at forberede dig - eller finde på en undskyldning du kan bruge for ikke at
deltage, når du bliver spurgt.

Patricia, Ivan og Erik havde en fin tur på Nakskov Fjord, da Lollands Havørn blev afviklet i 2009. I 2011 kan man håbe, at flere lokale hold vil deltage.
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Mit første år som FNIS’er
Af Hanne Lund
Det hele tog sin begyndelse ved standerhejsningen i marts måned 2010
– hvor vi bare lyttede, så på, talte og drak! Formanden Morten Knudsen
holdt tale, to både kom i vandet, og så stod den på kaffe og snak bagefter – så det var jo en blid begyndelse.
Siden kom der andre boller på suppen!
Først skulle det afgøres, hvem der skulle ro med hvem, hvem der kunne
tage styrmandstjansen, og hvilken båd der skulle bruges. Som ny havde
jeg nok i at være der, og lod gerne de andre bestemme resten – for jeg
ville jo bare gerne ud på vandet.
Men det er ikke bare lige til. Der er mange ting at lære som ny roer, det
er ikke lige meget, hvordan man bærer en åre – man må hverken slå de
andre ned eller lave skrammer på åren!
Båden skal først trækkes ud og så ned på hjul, før den kan trækkes ud
og ned til vandet . Ofte blev vi nu forkælet af Christian, som for en sikkerheds skyld gjorde det selv, både fordi han har tavet og kræfterne til
det – og måske også for at være sikker på, at båden kommer ordentlig i
vandet!
Hvad er styrbord og hvad er bagbord? Hvor må man træde og hvor ikke,
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for overhovedet at komme ned i båden, og når man så endelig har fået
sig sat – så begynder det egentlige arbejde først rigtigt. Hvornår skal
man ro forlæns og hvornår skal man ro baglæns, og så skal man også
helst ro i takt – og ja, bedst er det også, hvis man rammer vandet. Så
efter den første rotur havde jeg ondt i nakken, fordi jeg hele tiden måtte
holde øje med om åren overhovedet ramte vandet – og det skal med, at
jeg nu har lært nogenlunde at ro uden hele tiden at glo på åren, så det
går bedre med nakken. Men så er der hænderne. Efter først tur, viste de
synlige resultater sig i form af et par gode store vabler. Jeg valgte at følge rådet om, at med tiden kan du ro uden at få vabler – og det har næsten vist sig at holde stik.
Det lyder måske som om det kun er den rene lidelse – og sådan er det
ikke, men det skal jo være skidt, før det bliver godt. Efter at have roet et
par gange, kunne jeg rigtig begynde at nyde at være på vandet.
Oplevelser, som jeg havde haft i løbet af dagen, blev li’ som skubbet mere og mere væk med hvert åretag. Det der kom, var bare mere vand,
synet af svaner, både, lyden af årenes plasken i vandet og snakken som
gik imellem roerne. For alle ved jo, at vi kvinder kan snakke - så derfor
nød jeg ekstra meget, når vi i glimt holdt mund. Da skete det en gang i
mellem, at jeg følte mig i et med vandet – luften og helt til stede i nuet.
Men når det blev ens tur til at styre båden, så handlede det ikke om at
blive et med noget som helst. Her handlede det om at være vågen og
opmærksom. Helt ærligt, at styre en båd, det har jeg ikke lært endnu –
alle de bøjer og farver man skal holde sig inden for og uden for – det
mangler jeg li’ som at få helt på plads. Så jeg tror alle kan være glade for
at det ikke var mig, som skulle styre båden ind til broen, når turen var til
ende. Ud fra tanken om, at Rom ikke blev bygget på et år – sætter jeg
min lid til, at jeg med årene også får lært at styre båden.
Efter endt sejltur, skulle vi op ad båden og få den trukket i land, spulet
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tørret og sat på plads. Også her var det bedst, når det var Christian som
var der, for igen nød vi godt af hans hjælpsomhed. Når vi kunne, sad vi
efterfølgende sammen og spiste vores mad - først ude - siden inde.
Jeg synes at Pia, som er leder af FNIS, er en rigtig god leder. Hun bestemmer det, der er fornuftigt og forsvarligt og overlader det til os andre,
som vi godt kan finde ud af - i starten var det nu ikke så meget men med
tiden er det blevet til lidt mere.
Efter at rosæsonen er slut, mødes de fleste af FNIS’erne om onsdagen til
indendørs ergometertræning – jeg bliver nok først flittig til at trække i
årene igen, når bådene skal i vandet. Jeg glæder mig til det bliver forår
igen, og håber så på, at der både kan blive plads og tid til at ro sammen
med pigerne og også at lære at ro kajak .
Nu har jeg jo prøvet at ha’ årer i hånden, og selv om det vist nok er lidt
anderledes, når man skal lære at ro kajak, så håber jeg det går – ellers
kan jeg jo svømme – så helt galt kan det vel ikke gå!

Hanne Lund ånder lettet op
efter en af sine første ture!
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Merima
nullermændenes overmand
.
Nakskov
En kedelig - men nødvendig - opgave klares flot af 30 årige MeRoklub
rima Omerovic
Tekst og foto Leif Thygesen
Vi sviner alle, når vi bruger Nakskov Roklubs
faciliteter. Bliver der ikke gjort noget ved det,
kan det hurtigt ses på gulvene i omklædningsrummene, i opholdslokalet og andre steder,
hvor snavset uvægerligt vil samle sig.
Dejligt er det, at Nakskov Roklub får hjælp til
rengøringen. Lige pt. klares opgaven af Merima Omerovic, der har været i fuldt sving i
Nakskov Roklubs klubhus siden august måned. To gange om ugen onsdag og torsdag - i
alt fire timer - svinger Merima kost og gulvklud til gavn og glæde for os alle sammen.
Tak til Merima for godt arbejde
Merima, der er 30 år, kom til Danmark for 12 år siden fra Bosnien og vil
hjælpe Nakskov Roklub til ind i december. Merima synes, at det er en fin
opgave at løse, men arbejdet er dog lidt ensomt og hun savner lidt selskab en gang imellem, men er ellers godt tilfreds.
Vi er flere, der er meget taknemlige over, at denne noget kedelige opgave bliver løst på flot vis, så en stor tak til Merima, der efterlader et skinnende rent og indbydende klubhus til alle os andre.

Tak til vore annoncører
Årebladets annoncører støtter
Nakskov Roklub - hvilket vi påskønner –
og opfordrer medlemmerne til at handle hos
dem!
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Formanden i den varme stol…
Af Ebbe Andersen
Der har der været standerstrygning hvorved rosæsonen er slut for i år, i
hvert fald for de flestes vedkommende og afslutningsfesten er afholdt, så
nu kan der falde lidt ”ro” over formanden. Redaktøren har bænket Morten i sin sofa, beværtet ham med lidt skaldyrssalat og et glas hvidvin, så
skulle betingelserne være til stede for at få en lille snak. Ikke fordi, som
overskriften antyder, at stille Morten spidse spørgsmål, men for at komme lidt tættere på Morten og hvilke tanker han går med omkring vores
roklub.
Men allerførst skal vi lige have styr på privatpersonen. Morten er født her
i Nakskov d. 8. november 1965, blev student fra Nakskov Gymnasium i
1986, maskiningeniør fra Odense Teknikum i 1993 og fik sit første job på
NOPA i Stokkemarke i 1994, så til Rustfri DK i Købelev i 2001 og videre i
2005 til Vestas her i Nakskov, hvor han arbejdede med vedligehold og
implementering af nyt udstyr, og fik, som alle på Vestas, her i efteråret
sin opsigelse.
Og så skal vi lige have forbindelsen til Nakskov Roklub. Morten fik kontakt med roklubben, da han deltog i en firmakaproning arrangeret af NR.
i 1997 og blev herefter medlem og blev hurtigt engageret i mange sammenhænge. Han blev ungdomsleder i 1999 og kom ind i aktivitetsudvalget, hvor han havde med motions- og turudvalget samt ungdomsudvalget at gøre. I 1999 blev Morten valgt ind i bestyrelsen og i 2002 valgt til
formand. Ved siden af, har der været en plads i kredsbestyrelsen fra
2003-2010, ligesom han har været regattaleder på Mariboregattaen fra
2006-2010, men hjælper stadig med der.
Så Morten har en bred baggrund til at kunne præge klubben.
Hvad har du betragtet som nogle dine hovedopgaver :
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Allerførst at prøve at samle foreningen til en enhedsforening. Da jeg startede i klubben, var GRIN og FNIS to institutioner, som kørte sideløbende
med institutionen Nakskov Roklub. Dette bevirkede, at klubben ikke fungerede som en enhed, hvor alle havde samme mål. F.eks. måtte henholdsvis FNIS og GRIN kun ro i et aftalt tidsrum og kun en fast ugedag.
Denne aftale indebar også, at både medlemmer fra FNIS og GRIN havde
et væsentlig reduceret kontingent til klubben. Disse aftaler bevirkede, at
mange medlemmer i de to afdelinger med rette ikke følte sig som en del
af Nakskov Roklub. For at få samlet foreningen følte jeg, at det var nødvendigt at give alle aktive medlemmer samme rettigheder og pligter. Dette ønske blev til et reelt forslag ved generalforsamlingen i 2007, hvor det
blev vedtaget at FNIS og GRIN fik samme rettigheder som resten af klubben mod deres kontingent gradvist blev tilpasset klubbens øvrige kontingenter. I dag er GRIN og FNIS to meget velfungerende sociale enheder i
klubben, som klubben ikke ville kunne undvære. Var dette ikke blevet
ændret til, at alle betalte fuldt kontingent, var klubben lukket.
En anden ting er aktivitetsniveauet. Alle skulle tage aktiv del i løsningen
af praktiske opgaver udover selve roningen. Bestyrelsen udarbejdede en
lang liste med opgaver og måtte erkende at det ikke blev nogen succes,
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men affødte alligevel at mange kom i gang. GRIN har været særdeles
aktiv med vedligehold af klubhuset og både og FNIS med hjælp til langdistancekaproning, kredsarrangementer, vedligehold og rengøring i klubhuset ligesom enkeltpersoner har trukket et stort læs.
En tredje ting der har krævet tid er klubbens økonomi. Til stadighed er
der kæmpet for at få økonomien til at hænge sammen. Der er lavet mange små og store tiltag – ændre brusere, indlægge fjernvarme, skifte til
sparepærer, indføre to-skylstoiletter, ændre forsikringer og udføre fritidsarbejde for lokale virksomheder for at nævne nogle af tiltagene. Dette
sammen med en stram økonomistyring har medført, at vi i dag har en
fornuftig økonomi.
Det er jo et faktum at medlemsskaren aldersmæssigt primært hører til i
senioralderen, ligesom tilgangen af nye medlemmer er begrænset. Hvordan mener du vi får klubben til at blomstre op. Der er mange enkeltpunkter at tage fat på. Der er noget med de fysiske rammer. Spindelvævene skal væk, lokalerne løbende istandsættes så de virker attraktive for
nye, ligesom udenomsarealerne skal signalere, at det er et levende sted,
samtidig med at det skal være let at holde. Vi skal tilstræbe en større
bredde rent aldersmæssigt. Vi skal prøve at få nye medlemmer i 30’erne,
der kan ro sammen med de nuværende medlemmer og samtidig blive
bindeled mellem de gamle og unge, ligesom deres evt. børn kan komme
med. Vi har næsten ingen, der i dag kan tage sig af de unge. Vi skal have flere unge/yngre med ellers dør klubben på sigt.
Vi har to roklubber i Nakskov. NS-Roklub og os, hvor der så småt er indledt et samarbejde. Hvad tror du fremtiden vil bringe?
Målet må være een roklub i Nakskov, men der er mange knolde på vejen, bl.a. en historie og nogle kulturforskelle som ikke skal underkendes,
men også en hel del mere håndgribelige opgaver som f.eks. ejerforholdene af grundene, hvor vore huse ligger på, fysisk placering, navn på klub-
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ben ligesom ingen af husene tilgodeser pladsforhold for de nuværende
og fremtidige aktiviteter og materiel klubberne har. Tiden kan forhåbentlig arbejde for en løsning af nogle af tingene, og så må resten forsøges
forhandlet på plads.
Har du nogle afsluttende bemærkninger?
Jeg glæder mig over, at klublivet i den senere tid har udviklet sig så godt
på tværs af ”fraktionerne”. Jeg oplever det f.eks. ved standerhejsningerne og afslutningsfesterne, hvor tilslutningen er stor, ligesom mange hjælper til med afviklingen af Lollands Havørn og andre fælles arbejdsopgaver. Det er af stor vigtighed at sociale samvær fungerer, i de forskellige
enheder og på fælles klubplan - så løses disse opgaver meget bedre. Og
til allersidst vil jeg, i min egenskab af formandsjobbet, selvfølgelig gerne
sikre, at vi har en arbejdsduelig bestyrelse – jo, der er nok at tage fat på.

Formanden i sit rette element. Ham bagved er bare Svend Aage Nielsen,
der så gerne ville med på billedet!
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Det er altså noget svineri!

en lidt

kl. 14.00

r morgenroerne

LER ØL

Bestyrelsen har gentagne gange indskærpet, at bådene skal skylles og tørres af ind- og udvendig efter brug, hvilket også, i de fleste tilfælde, overholdes! For at spare på vandet, er der i visse kredse opstået en noget ejendommelig skik mht. den udvendige spuling – men som for øvrigt viser sig
at give et flot resultat! Redaktionen er bekendt med denne praksis, men
afventer - med henvisning til ”Nyt fra bestyrelsen” i sidste nummer, hvor
formanden klart redegjorde for, at det er bestyrelsen, der fastsætter og
evt. håndhæver(!) de nødvendige repressalier, når foreningens vedtægter
bliver overtrådt - hvad bestyrelsen vil foretage sig i denne sag. Sagen kan,
af forskellige årsager, udvikle sig til et generalforsamlingsanliggende til foråret. Redaktøren er bekendt med hvem ”synderen” er, men har i denne sag
selvfølgelig absolut tavshedspligt!
SIDSTE! Læs indkaldelsen til generalforsamlingen pkt. 5 bragt andetsteds i
bladet. Dette er udtryk for en ansvarsforflygtigelse, der vil noget! Bestyrelsen påtager sig ikke ansvaret med håndhævelse af de nødvendige repressalier, men lader folket tage sig af sagen.Det er for billigt!!!

XX gør klar til den udvendige spuling efter
morgenens roning.
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Hotel krukholm
Maribovej 134 • 4900 Nakskov
Tlf 5492 2035

Roklubstyrmand vis respekt
Husk du er i en trafikhavn • Vis hensyn til store skibe • Hold
mindst 100 m. afstand • Manøvrering af skibe kræver planlægning og plads • Små uregerlige
både giver stres på broen
Vis hensyn til store skibe, hold god afstand til dem.
Sejl ud af sejlrenden

19

Der indkaldes hermed til:

GENERALFORSAMLING
I NAKSKOV ROKLUB
ONSDAG DEN 23. FEBRUAR 2011 KL. 19.00
i Nakskov Roklubs lokaler, Skibsværftsvej 2
Dagsorden iht. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formand og udvalgsformænd aflægger beretninger
3. Godkendelse af regnskab
4. Valg af formand, Morten Knudsen genopstiller
5. Valg af bestyrelsesmedlem, Hans Borchersen er på valg
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Michael Hansen genopstiller
Christian Olsen genopstiller
7. Valg af 2 revisorer
Jenny Larsen genopstiller
Karin Thauner genopstiller
8. Valg af revisorsuppleant
Jørgen Andersen genopstiller
9. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
a) Nye ”Vedtægter for Nakskov Roklub” iht. Bilag
b) Kontingent kr. 400,00 for passive medlemmer, der benytter klub
bens materiel i vintersæsonen (ergometerroning).
10. Eventuelt
Nakskov, den 1. december 2010.
Bestyrelsen
Regnskabet ligger til eftersyn hos kassereren 8 dage før generalforsamlingen.
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Standerstrygning – nu med røde pølser
Af Ebbe Andersen. Fotos: Leif Thygesen
I en strid blæst lørdag d.23. oktober blev standeren taget ned for i år. Normalt
deltager der 4-6 stykker i arrangementet, men i år, i et forsøg på at få nogle
flere medlemmer på banen, blev der lokket med røde pølser og øl – og det hjalp
tilsyneladende. Hele 20 medlemmer deltog, formanden Morten Knudsen rundede
sæsonen af med nogle pæne ord, standeren kom ned - og pølserne op på bordet, snakken gik og afslutningsvis buldrede hestekræfterne så frem og bådebroen løftet i land til et velfortjent hvil.
Henrik og
Christian
sørger for
at standeren kom mer
behørigt
ned.

Morten Knudsen bliver interviewet af journalist Jørgen
Martinson til Folketidende
Der var en
del flere
deltager i
år

Er der noget kasserer Otto Møller
har styr på, så er det opvarmning
af røde pølser.

Så bakses der med at få bådebroen på land
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God oplevelse i København
Af Leif Thygesen
Der var rekorddeltagelse med 38 inriggere og 23 ottere i dette års udgave af Copenhagen Harbour Race, da regattaen blev afviklet lørdag den
16. oktober. Det er fjerde gang, at Copenhagen Harbour Race roes og
det er en oplevelse at se så mange inriggere - og senere på dagen ottere
- samlet et sted før start. Holdene startes med cirka 30 sekunders mellemrum, ud fra en seedning, hvor de formodede hurtigste hold starter
først og efter ganske kort tid kan man så nyde ”en perlerække” af inriggere/ottere i hele Københavns Sydhavn mellem Langebro og Slusen.
For det lokale hold fra NS og Nakskov Roklub Erik Pedersen, Morten
Knudsen og signaturen blev det en god oplevelse. Holdet besatte en 18.
plads ud af 23 startende i mix klassen i en reel rotid på 39.47 minutter
for de cirka syv kilometer, som distancen er i Købehavns Havn. En 18.
plads lyder måske ikke så prangende, men til start i den stærkt besatte
mix klasse var blandt andre nuværende danske mestre og øvrige medaljetagere i langdistancekaproningerne og desuden også EM sølvvindere
fra Danmarks letvægtsotter. Herudover var der international deltagelse
fra Sverige, Tyskland og Italien, så nakskovitterne var kommet i menneskehænder.
Mixklassen blev vundet af Hellerups forbundsmestre i Veteranklassen i 10
km langdistanceroning. Der udregnes handicaptider i mix klassen ud fra
bådtype, køn og alder og Hellerups handicaptid var på 30.43.20 minutter,
NS/Nakskov Roklubs handicaptid var på 36.59.55 minutter.
Mens NS/Nakskov Roklub således var langt fra medaljerækken, lykkedes
det den tidligere Nakskov-roer Jonas Thygesen at vinde bronze sammen
med sine klubkammerater fra Københavns Roklub i mændenes klasse i
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otter. Jonas Thygesen har trukket sin barneåre i Nakskov Roklub, så en
smule duft af metal var der til Nakskov Roklub.
Næste gang NS og Nakskov Roklub starter i en konkurrence, vil det være
i Firer Grand Prix i ergometerroning, en verdensomspændende konkurrence, hvor man ror på hjemmebanen og indrapporterer resultaterne, og
der udarbejdes så tabeller og stillinger. Følg med her på
www.nakskovroklub.dk.
Morten Knudsen, Leif Thygesen og Erik Pedersen
havde en god oplevelse, da
de repræsenterede Nakskov i den internationale
regatta Copenhagen Harbour Race.
Foto: Arkiv foto 2009 Københavns Roklubs hjemmeside
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Årets afslutningsfest
Af Henrik Stolt Rasmussen og Hans Borchersen
Årets roklubfest den 30. oktober blev nok en perle i rækken af gode fester med fest, hygge og kammeratligt samvær på tværs af alle interesseskel. Der var god tilslutning - ca. 275 ud af 800 mulige!
Der blev budt velkommen i et ualmindeligt velduftende omklædningsrum
for herrerne, markeret af den berømte Manneken Pis, der i dages anledning var bragt ind fra Bruxelles. Manneken besørgede drinks af en vis
styrke.
Ligesom Den lille
havfrue var lånt ud
til Verdensudstillingen i Shanghai havde
GRIN lånt Manneken
Pis i originaludgaven
fra Bruxelles.

Således aktiverede bevægede vi os på første og fordelte os ved bordene.
For at dæmpe visse personers højrøstede tale og andres altid noget dominerende og indforståede latter havde man lavet en elegant bordplan,
som gav plads i lydrummet til alle.
GRIN åbnede som arrangører festen, og vi indtog en dejlig buffet med
varme retter af en hver art. Ikke mindst lagkagen giver stadig mindelser
nu en måned efter om et PRAGTFULDT, EMINENT, FANTASTISK, ELEGANT, VELSMAGENDE, VELARRANGERET, VELTILLAVET FESTMÅLTID
UDEN SIDESTYKKE.
Middagen var garneret med fikse indslag såsom amerikansk lotteri med
mange fornemme præmier givet af Nakskovs forretninger. Festen nærmede sig et højdepunkt af et uanet festligt SUS da formanden uddelte
årets udmærkelser.
Henrik modtog distance pokalen for kajak 800 km, Leif Thygesen pokalen
for motionsroning 2125 km og morgenroerne hver en pose gulerødder
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for god duracell roning. Alle var stolte, men Jørgen Andersen følte sig
forståeligt truffet på sin professionelle ære. Der udspandt sig mange gode samtaler ved bordene, og det er referenternes opfattelse, at alle følte
sig godt tilpas i det kammeratlige samvær.
Enkelte foruroligende episoder udspandt sig dog omkring den gamle redakteur, der konstant havde spidset blyant og notesblokken fremme.
Selv ikke sådan en aften kunne man føle sig sikker for pressen. Han slap
endog den nyhed ud, at der arbejdes med roklubbens jubilæum i 2012 til
et usandsynligt budget, hvis størrelse og aktivitetsniveau ikke kunne røbes.
Efter al den dejlige HYGGE blev baren åbnet til efterhygge, hvilket mange
benyttede sig af til den lyse morgen.
Tak til GRIN for en god fest

Så er der liv, når gæsterne
samles om bordene
Samling i herrernes velduftende
baderum, udluftet for al mandehørm

Ud på aftenen – Steen og
Carsten – et par tilfredse
festplanlæggere
Fotos: Henning From og
Ebbe Andersen

En lææækkker buffet
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I Årebladets serie om Lolland-Falster Kredsens roklubber er vi
nået til:

Nykøbing F. Roklub - provinsens ældste roklub
Af Mette Jensen, formand for Nykøbing F. Roklub.
Nykøbing F. Roklub blev grundlagt den 19. marts 1884 af syv mænd,
som mødtes på det fornemme hotel Baltic i Jernbanegade i Nykøbing.
Her blev love og vedtægter vedtaget, og der blev valgt en bestyrelse. De
syv stiftere indskød hver 130,00 kr. for at få til det fornødne materiale
samt til en 4-åres inrigger. Det var på et tidspunkt, hvor foreningslivet
var i fremdrift. Rosporten var dengang ikke en folkelig sportsgren, men
derimod en eksklusiv sport som sejlsport, golf og ridning. Roning var forbeholdt borgerskabet. Bådene var dyre og lokalerne var svære at etablere. I starten var medlemmerne kun mænd, men i 1887 kom også kvinderne til. Nykøbing F. Roklub er provinsens ældste roklub. Dog blev der
etableret en roklub i Helsingør i 1883, men den blev senere opløst.
Medstifter Amtssekretær Oluf Larsen startede som kasserer og rochef og
sad som formand helt frem til 1934, hvor han kunne fejre 50-års jubilæum sammen med klubben. Han var på daværende tidspunkt den eneste,
der var tilbage af de syv stiftere. Oluf Larsen var også medstifter af DFfR
i 1887, hvor han i en periode også sad som formand. Han blev senere
udnævnt som æresmedlem og fik desuden tildelt DFfR’s hæderstegn i
guld. Oluf Larsen døde i 1935 – året efter hans og NFR’s 50-års jubilæum.
I de første år var klubbens bolig et skur på grunden, hvor der før lå et
lille skibsbyggeri, og hvor Slotsbryggebyggeriet i dag har placeret flere
boligblokke øst for Guldborgsund Pavillonen. I 1898 opførte man så et
klubhus, der hvor Guldborgsund pavillonen i 1932 blev oprettet. Denne
blev overtaget af kommunen i 1938, hvor man etablerede danserestaurant på 1. sal – et af byens foretrukne forlystelsessteder for det bedre
borgerskab. Ældre Nykøbing borgere får lys i øjnene, når de fortæller om
de ”gode gamle dage” i Guldborgsund Pavillonen.
Helt frem til 1980 stod den flotte træpavillon, som denne vinter blev raseret af en voldsom brand. Og man havde kun lige fået opført en ny bygning, da endnu en brand raserede i vinteren 1982. Den nyopførte byg-
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ning, som denne gang var bygget af mursten bestod, men flere af roklubbens materialer gik til ved denne brand. Klubbens ældste båd – en 4åres inrigger, Frederik fra 1948 – lever stadig og er i dag en af klubbens
foretrukne robåde. I 2009 lige før NFR’s 125-års jubilæum foretog kommunen en restaurering af GP Pavillonen, hvor de bl.a. ”lagde taget ned”.
Det var for at give bedre udsigt for lejlighederne bag pavillonen.
I 1975 blev Nykøbing F. Roklub slået sammen med Guldborgsund Kajakklub. Det har været en styrke for klubben at have begge former for roning under samme tag. I dag er afdelingerne lige store, og en stor del af
klubbens medlemmer ror begge typer. Dog meldte 5 kajakroere sig ud af
NFR i 2007 og startede en selvstændig kajakklub op på den anden side
af Guldborgsund. Det ændrer dog ikke på, at NFR fortsat kan tilbyde kajakroning. Og det har heller ikke ændret på medlemstallet. Der er heldigvis plads til begge klubber i byen.
Fra 7 medlemmer i 1884 til 36 medlemmer i 1885, har NFR i dag omkring
220 medlemmer. Medlemstallet toppede dog i efterkrigsårene med 250
medlemmer. Og det var før vi fik en kajakafdeling.
I begyndelsen var der også en gymnastikforening i roklubben. Det var en
blomstrende sport, som blev dyrket af rigtig mange. Ja man tog sågar til
opvisning. Og helt frem til for få år siden, kunne man stadig dyrke gymnastik om vinteren i NFR. I dag er der for få, der har lyst til at dyrke denne form for motion. Men klubben tilbyder dog både O-løb og svømning.
Og så har klubben et stort motionslokale med både ro- og kajakergometre, som bliver flittigt benyttet.
Nykøbing F. Roklub har fostret mange dygtige roere gennem årene. Vi
skal helt tilbage til 1912, hvor de første Nykøbing roere vandt gyldne medaljer. Det var ”Smedeholdet” der vandt guld ved OL i Stokholm. Denne
store bedrift er dog aldrig blevet slået siden. Men indenfor de senere år
kan nævnes Dorthe Friis Petersen, som sammen med sit hold i 4x fik en
4. plads ved OL i Atlanta i 1996. Og i 2008 var det så Mads Rasmussen
der sammen med sin makker vandt bronze ved OL i Beijing i
letvægtstoer. Og her i sommer blev Sofus Johannesen danmarksmester.
Alle tre roere er dog ikke længere medlem af NFR. De har måttet flytte til
københavnske klubber så de kunne træne optimalt for at opnå de flotte
resultater.
For ca. ti år siden, blev NFR’s bestyrelse kontaktet af en advokat, som
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repræsenterede Hr. Quentin. Han viste sig at være søn af en af stifterne
A. Quentin. Sønnen var nu fyldt 93 år. Han var barnløs og var nu i gang
med at ”dele ud” af sin formue. Til klubbens store glæde og overraskelse
skænkede han klubben et større beløb til unge håbefulde talenter indenfor rosporten. Quentin-fonden blev hermed oprettet.
I NFR har vi medlemmer i alle aldre. De senere år er antallet af børn dog
steget. Bare i sommer har vi i perioder været oppe på over 20 børn på
en dag. Børnene har mulighed for at ro både almindelig robåd og kajak
fordelt på forskellige dage. Kajakroningen har dog været det foretrukne.
En halv snes stykker er gengangere fra de to foregående år. Og intet tyder på, at de stopper foreløbig. Det er rigtig godt for klubben, for det er
jo netop dem, vi skal have til at føre klubben videre.
I maj måned hvert år starter roskolen op for de voksne. De nystartede
får en intensiv undervisning, hvorefter de så hopper med på aftenholdene sammen med de ”gamle” medlemmer. Antallet af nye roere svinger
meget. De senere år har antallet ligget på 8-10 stykker. Ca. 50 % af de
nystartede melder sig ind i klubben. I år blev alle dog meldt ind.
Kajakskolen starter først i slutningen af maj, starten af juni. Det er af
hensyn til vandtemperaturen. De skal nemlig både igennem kæntringsøvelser og svømmeprøve. Der er hvert år to hold af 10-13 personer. Her
melder også ca. 50 % sig efterfølgende ind i klubben.
I slutningen af juni bliver der så afholdt fælles kanindåb. Det er på alle
måder en hyggelig og sjov begivenhed, som har været en tradition gennem rigtig mange år. I år blev 19 kaniner døbt.
Den største afdeling i NFR er nok formiddagsroerne. De er så mange nu,
så hvis alle kom en formiddag, ville der ikke være både nok. De har derfor været nødt til at fordele sig på fire ugedage imod to før. Det er rart at
se, at så mange der enten arbejder skiftehold, og dermed ikke altid har
mulighed for at ro om aftenen, samt folk der ikke længere er på arbejdsmarkedet stadig er så aktive indenfor rosporten. Det giver én en tro på,
at livet ikke stopper, fordi man bliver pensionist.
Nykøbing F. Roklub har hvert år besøg af mange roere fra hele landet. Ja
selv fra Tyskland er der indimellem gæster. Men Guldborgsund er også
en fantastisk naturskønt område at ro på. Med de mange små vige, kanaler, åer og ø-områder kan man altid finde et sted at spise sin medbrag-
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te madpakke. Og man kan altid finde læ et sted, hvis Vor Herre en dag
er vred og ”ugler” vandoverfladen. Kommer man som gæst og har egen
båd med, kan denne opbevares under tag i klubbens bådhal. Man kan
dog også låne både af klubben. Desuden er der overnatningsmulighed på
klubbens 1. sal, hvor der er et dejligt stort klublokale med udsigt udover
Guldborgsund samt køkken med mulighed for at tilberede mad. Ingen
medlemmer i Lolland-Falster kredsen skal betale for dette. Kun gæster
udefra skal betale et symbolsk beløb.
Med ovenstående ord håber jeg, at endnu flere får lyst til at besøge os i
NFR og ro en tur på det smukke Guldborgsund.

GP Pavillonen 1998 - 1932

Disse herlige roere er fra før 1898
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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.
Vi har fået en singlescullerroer mere…
En onsdag i august da GRIN skulle i bådene dukkede en ”ny” mand. ”Hej
med jer” sagde han. Efter lidt tid kunne Henning Clemmensen kende
ham. Så kaldte manden på Torsten. Torsten Schultz stod og kikkede et
stykke tid på ham! Så talte manden igen – ”ja, for fanden, det er jo Skotte” udbrød Torsten. Det viste sig at være Svend Jørgen Skotte, søn af
Smedemester Svend Skotte, Tilegade. Svend har roet i 60'erne og været
ophavsmand til bl.a. festavis og stor aktør på Årebladet osv.
Steen Larsen fortalte ham, at han netop havde sat holdene, hvilket er
noget af en kabale at få til at gå op, så der skulle omorganiseres noget
for at få plads. Ingen problem, sagde Svend, "Jeg tager bare POP". Det
er altså vores kapronings-singlesculler. Selv Jørgen Andersen udtalte
efterfølgende, at Svend havde roet meget flot - så det er nogle flotte ord
at få på sig i denne forening!
Nøglen til snapsen var væk…
En onsdag i ferien til GRINroningen skete det, der ikke må ske. Hverken
Finn Larsen eller Christian Olsen dukkede op, da de mente det var
betimeligt at holde ferie. Der var faldet 3 dråber regn og Henning
Clemmensen ville gerne give en snaps til maden. Snapsen var låst inde
i det skab, som ikke engang formanden har nøgle til. Aftenen blev reddet
af Poul-Erik Wulff-Høyer, som kørte i Fakta for at hente snaps - på én
betingelse, at alle lovede at være søde ved ham resten af sæsonen!
Og så skete næsten det samme igen…
Nogle onsdage senere skete det så igen for GRIN’erne. Alle mand sad på
deres pladser klar med madpakkerne. Hvor var snapsen?? Det havde da
dryppet - febrilsk stemning. Så rejste Jørgen Mau sig og hentede en flaske snaps, hvorefter alle igen blev glade og snakken gik som sædvanlig.
Nogle er genkendt…
I sidste nummer af Årebladet bragte vi et gammelt avisfoto fra en tur til
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Vejlø Skov i august 1971, som Jørgen Rasmussen havde fundet i sin
skorsten, og hvor han efterlyste navnene på personerne. Foreløbig har
Poul-Erik Wulff-Høyer genkendt følgende: Claus Olsen, Lone Christensen, Lisbeth Jørgensen (tidl. Wulff- Høyer – Poul- Eriks søster),
Kirsten Jørgensen og Elisabeth ? Er der nogle yderligere du kender?
Uddeling af pokaler for flest roede kilometer…
Ved afslutningsfesten i år blev Leif Thygesens kajakpokal uddelt til Henrik Rasmussen for flest roede km. i kajak – i år på 800 km. og Henrik
har fået den siden 2003! Ligeså suverænt, nej mere, gik også i år pokalen for flest roede kilometer i alt, for 9. gang, til Leif Thygesen for 2125
km!!! tre gange mere end nr. 2. Og så slutter vi lige af med Langturspokalen, som også gik, ”kun” for 8. gang, til Leif Thygesen, for 439 langturskilometer.
Så mærker man aldersforskellen
Hvor andre får flotte sølvpokaler for deres indsats, fik hver af morgenroerne en pose gulerødder af Morten Knudsen for deres Duracell roning
ved afslutningsfesten. En symbolik, der er til at føle på, og som udtrykker
kulturkløften mellem den unge og de lidt ældre!!
Godt der ikke var aske i kassen…
Ved afslutningsfesten var der amerikansk lotteri – og vinderne skulle findes. Alle numrene blev lagt ned i en papkasse og lykkens gudinde kunne
udtrække de heldige vindere. Papkassen var forsynet med et forsendelsesmærke, hvoraf det fremgik, at æsken blev brugt til forsendelse af urner! Så Carsten Rasmussen havde nok lige i skyndingen lånt den på sit
arbejde. Heldigt at lykkens gudinde ikke fik aske på hænderne!
Når det regner på præsten, drypper det på degnen…
Men det ikke bare dryppede, det næsten regnede, om end ikke på degnen, så på pastorens sidemænd. Ved bankospillet til afslutningsfesten
sad Hanne Lund ved siden af Jørgen Rasmussen (tidligere formand)
og hans kone Birthe Rasmussen og sammen indkasserede de tre hele
9 gevinster - lige fra blomster, gavekort , en enkelt trøje til en engel, der
retfærdigvis tilfaldt pastoren.
Hjem fra afslutningsfesten…
Helt generelt er alle heldigvis blevet mere påpasselige med indtagelse af
alkohol ved fester, hvis man er selvtransporterende – og det er jo ikke
altid den går, den der med ”at jeg kører derover og så tager du (konen)
turen tilbage! Ved afslutningsfesten blev problemet klaret på mange må-
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der – lige fra den med bilen til at bruge cykler, taxa eller at gå. Den mere
avancerede måde benyttede Finn og Jenny Larsen, der jo er inkarnerede campister, sig af. De havde simpelthen taget campingvognen med
og stillet op på parkeringspladsen, så det var lige fra festlokalet og direkte ned under dynen!
Så er langdistanceturneringen 2010 slut...
Det blev til en samlet sjetteplads for det kombinerede hold Niels Iversen fra Århus, Martin Kiel fra Nyborg og Leif Thygesen fra Nakskov.
Måske lidt skuffende efter at holdet sidste år kunne hjemføre mesterskabet. Men succes er den sikre vej til fiasko, og du kan ikke flygte fra succesen udtaler holdets lokale deltager. Du kan læse mere om de enkelte
kaproninger på NR’s hjemmeside.
Standerstrygningen…
Den 23. oktober fik en meget flot og omfangsrig omtale i Folketidende d.
25/10. Hele 2/3 side med 2 fotos og interview med vores formand Morten Knudsen. Folketidende var repræsenteret med journalist Jørgen
Martinson og fotograf Flemming Karlsen. Godt PR.
Team Nakskov lagde pænt fra land…
Vores ergometre bliver faktisk brugt en hel del, og nogle bruger dem ligefrem til konkurrence. Henrik Petersen, Michael Hansen, Leif Thygesen og Erik Pedersen (NS roklub) deltager sammen i Firer Vinter
Grand Prix, som er en verdensomspændende turnering i roergometer.
Man ror på hjemmebanen og indrapporterer så resultatet centralt. Første
disciplin var 2x(4x500) meter, altså hvor hver mand skulle ro to gange
500 meter, hvor man opnåede en tid på 14.05.5 minutter. I Nakskovs
klasse er der 11 danske hold der deltager. Næste runde er 12.500 meter
stafet, der skal være afviklet inden den 6. december. Resultatet, og mere
om turneringen, kan du se på vore hjemmeside.
”Ny” toåres inrigger til Nakskov…
Som det er almindelig kendt, har DFfR udstationeret ”Smålandshavet”,
en toåres inrigger, hos os - beregnet til udlejning til langtursroere, der
ønsker at benytte vort pragtfulde rofarvand. Den 8. november ankom
endnu en toåres inrigger ”Storebælt”, transporteret hertil af formanden
for DFfRs Motions- og turudvalg Niels Iversen. ”Storebælt” er en fiberbåd fra 1989 og er bygget på Grejsdalens Inriggerværft og kan – som
”Smålandshavet”, indgå i NR’s daglige roning, når den ikke er udlejet.
Grunden til vi får endnu en båd er, at når der er flere både til udlejning
stiger interessen mere end hvor der kun er en båd til disposition, viser
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erfaringen.
GRIN’s generalforsamling…
fandt i år sted d. 17. november med god tilslutning. Som traditionen tilsiger, var Torsten Schultz dirigent og havde ingen problemer med at lede slagets gang. Formanden Finn Larsen aflagde en kort beretning om
sæsonen, som der havde været en god tilslutning til. Alle valg var genvalg - Torsten Schultz og Steen Larsen til bestyrelsen, Torben From
til suppleant, Knud Christiansen til revisor og Jørgen Andersen til
revisorsuppleant. Kontingentet blev sat op fra 50 kr. til 100 kr. med den
passus, at stigningen skulle bruges til 125 års jubilæet i 2012. Km. pokalen gik i år til Willy Møllgaard for 206 km. Steen Larsen ærgrede sig
højlydt. Havde han bare roet 4 km. mere sidste gang, havde han fået
den! Under eventuelt overrakte Carsten Rasmussen, i Otto Møllers
fravær, en kuvert til Morten Knudsen (hvilket i den grad ærgrer ham! altså Otto!) med overskuddet fra afslutningsfesten på 3.000 kr.
Verdens mest hemmelige hjemmeside…
Redacteuren af dette tidsskrift kan kun bekræfte redaktøren af vor hjemmeside i, at Årebladet læses i langt større udstrækning end vores ellers
ganske udmærkede (!) hjemmeside. Signaturen, som alle ved er Leif
Thygesen, ikke bare føler sig, men er udkonkurreret af Årebladets charmetrold (ikke mit, men Leifs ordvalg). Dette dokumenteres iflg. det, man
i pressekredse vil kalde dybdeborende journalistik, med tre scener der
understøtter opfattelsen, men der mangler den sidste, nemlig, at der ikke
er én, der har fortalt nærværende tidsskrift redacteur, at de har læst
Leifs lovprisninger af mig!

Strandfogedvej 5 • 4900 Nakskov
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