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Redacteurens klumme 
 
Så er Årebladet klar med første nummer i jubilæumsåret – for vi nær-
mest vælter os i jubilæer i år! Og der er noget at fejre. Først og frem-
mest at Nakskov Roklub blev stiftet den 23. april 1887, hvilket bliver mar-
keret med reception og fest – se nærmere inde i bladet, men også med 
en del andre arrangementer, hvor mange er aktive i planlægningen. Vi 
håber at mange, både nuværende og tidligere, medlemmer vil bakke op. 
Årebladet har også jubilæum. I april er det 60 år siden, at det første 
nummer udkom. Og endelig er det også 60 år siden, nemlig d. 3. juli, at 
GRIN holdt stiftende generalforsamling. Resultatet af alle tre begivenhe-
der vil blive fulgt op i hele denne årgang af Årebladet med indlæg skre-
vet af ”Dem der var med da det skete”!  

Tak til vore annoncører 
 

Årebladets annoncører støtter Nakskov Roklub - 
hvilket vi påskønner – og opfordrer medlemmerne 
til at handle hos dem! 
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Nyt fra bestyrelsen 
Af Morten Knudsen 
 
Så er nedtællingen i gang, ikke kun til årets standerhejsning; men også 
til klubbens 125 års jubilæum. Søndag den 25. marts kl. 10 hejses stan-
deren, og en ny sæson ser sin begyndelse. Standerhejsningen markerer 
ikke kun starten på sæsonen 2012, men også starten på Nakskov Ro-
klubs 125 års jubilæum. Jeg håber I ser frem til den kommende sæson 
med lige så stor spænding og glæde, som vi i bestyrelsen. 
 
I løbet af vinterpausen har der været stor aktivitet i klubhuset og foran 
PC’erne. Enkelte medlemmer har stort set brugt alle deres ledige stunder 
på at gøre jubilæet til noget ganske særligt for medlemmerne og de gæ-
ster, der forhåbentlig kommer til receptionen lørdag den 28. april kl. 11 – 
14 samt ved de øvrige arrangementer, som er planlagt hen over 2012. 
Nogle af beviserne på vinterens aktiviteter kan både besigtiges i bådhal-
len, hvor den ene åregrav er blevet lukket og vægge/loft renoveret og 
malet samt på 1. sal, hvor præmieskabene er blevet ombetrukket, og 
alle pokaler og andet sølvtøj er blevet pudset. 
 
Vi håber at se alle medlemmer samt deres pårørende ved receptionen 
lørdag den 28. april. Her vil bl.a. forfatterne af jubilæumsskriftet offent-
liggøre deres meget flotte arbejde. Forfatterne har også fundet tid til at 
finde en sponsor til trykningen af jubilæumsskriftet, så alle medlemmer 
vil få udleveret et gratis eksemplar. Ligeledes vil der på 1. salen i klubhu-
set være en udstilling om klubbens historie. Udstillingen vil præsentere 
effekter samt billeder og film af livet i og omkring klubben. 
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• Sport 
• Fritid 
• Største udvalg 

 

 
INTERSPORT  

Nygade 1 B • 4900 Nakskov • Tlf. 54 92 71 01 
 

 
Da vi ikke ligger inde med navne og adresser på tidligere medlemmer, vil 
bestyrelsen meget gerne høre fra dig, hvis du kender nogen som tidligere 
har været medlemmer af Nakskov Roklub. Der vil blive udsendt invitatio-
ner til dem, som vi får oplysninger på. Invitationerne vil vi løbende sende 
ud, så der er ikke en officiel dead line - og du må endelig kontakte os, 
hvis du kender til tidligere medlemmer. 
 
Klubbens medlemstal har gennem de seneste 15 år kun gået en vej og 
det er desværre nedad. Jeg tror, at vi alle drømmer om, at vi skal være 
flere medlemmer. I forbindelse med jubilæet vil blive publiceret en hel 
del, hvilket sikkert også vil øge interessen for Nakskov Roklub og måske 
give flere medlemmer. Derfor vil jeg opfordre alle medlemmer til at tage 
godt imod evt. nye medlemmer. Vær imødekommende og lyt til deres 
ønsker. Det kunne være, at I kunne tilbyde at ro ture på andre tidspunk-
ter end de faste aftener eller at tage initiativ til ture i weekenden. 
 
God sæson! 
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Aktivitetskalender 
 
frem til 1. juli 2012. Kalenderen kan være ufuldstændig, så hold derfor 
øje med opslag i klubhuset eller på klubbens hjemmeside! 
 

Klubhuset er åbent 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 samvær. Du kan booke tid for ergometer, samt se reservationer, fra uge 
til uge. Gå ind på hjemmesiden under kalender og klik ergometerreservationer. 
Har man brug for sin egen nøgle til huset, så kontakt formanden. 
 
… generelt for medlemmer: 
25/3:  kl. 10.00: Standerhejsning 
28/4:  kl. 11.00: Jubilæumsreception  
         kl. 18.00: Jubilæumsfest i Svingelen – tilmelding 
16/4: Bestyrelsesmøde  
12/5: Venø rundt 
14/5: Bestyrelsesmøde 
11/5: Bestyrelsesmøde 
2/6:  Sydhavs Regatta (Maribo) 
11/6: Bestyrelsesmøde 
22-24/6: Vi ror Danmark rundt 
 
… specielt for URO’er (Ungdomsroere) og ungdomskaproere 
Ikke afklaret 
 
… specielt for kajakkerne 
Starter efter standerhejsning d. 25/3 – datoer aftales med Henrik.                                                              
Datoer for kajakentringsøvelse i svømmehallen fremkommer senere. 
 
… specielt for FNIS’er (Friske Nakskovpiger i Søen) 
Hver onsdag kl. 17.30 – 19.00, indtil klubbens standerhejsning d. 25/3: ergome-
tertræning – derefter madpakkespisning 
Standerhejsning d. 27/3 og går herefter i bådene hver tirsdag kl. 17.30. 
 
… specielt for GRIN’er (Gamle Roere i Nakskov) 
Efter klubbens standerhejsning 25/3: Går i bådene hver onsdag kl. 17.00 – før-
ste gang d. 28/3  – derudover: 
21/3: Arbejdsaften i klubhuset 
28/3: Standerhejsning 
12/5: Langtur 
13/6: Ålegilde 
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…specielt for motionsholdene og langdistancekaproerne                                                                                        
Indtil standerhejsning d. 27/3: 
Motionshold 1: Hver torsdag kl. 17 – 19 
Motionshold 2 og 3: Hver lørdag og søndag kl. 14 – 16 
 

… specielt for vinter- og morgenroere 
Vinterroning hver tirsdag kl. 10.00 og hver fredag kl. 13.00 frem til d. 25/3. 
Morgenroning starter tirsdag d. 27. marts. Hver tirsdag, onsdag og fredag kl. 
6.30 Dage og bemanding fremgår af skema på opslagstavle 
 

… specielt for gymnasterne 
Sæsonen sluttede med Sildeturen d. 17. marts, og armbøjningerne indstilles her-
med til næste vinter.  
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Så var det tid til de saltede sild – igen.                                                                                                   
Af Ebbe Andersen 
 
I år var det så for 59sindstyvende gang, at GRIN holdt sin årlige sildetur, 
så sig ikke at traditionerne ikke holdes ved lige – og det kunne da også 
lige passe andet, i hvert fald i dette tilfælde. Godt nok brændte Bøgely i 
Aunede, og Nøddekær Kro er ligeså nedlagt, men der er alternativer. 
Søndag d. 29. januar samledes 20 GRIN´er og startede som sædvanlig 
med en Jørgen Andersens fødselsdagsdram og begav sig så herefter, 
godt pakket ind, ud på de snedækkede veje og gik helt til Nakskov Vand-
værk bag ved Svømmehallen. 
 

Torsten Schultz er ansat her og fortalte om historien, teknikken og frem-
tidens udfordringer på en meget engageret måde. Nakskovs første vand-

 
Liwa Colour Center Aps.  

Vejlegadebro 15  
4900 Nakskov  

54 72 22 84 
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værk blev anlagt i 1887, så et nyt i 1922, og igen et nyt i 1950, som blev 
top moderniseret i 1993. Hele Lolland kommunes ledningsnet er på ca. 
350 km. , hvor ca. 200 km. er de gamle Nakskov, Rudbjerg og Højreby 
kommuner, som Torsten er ansvarlig for. Lolland Vand A/S omfatter 4 
vandværker og har 35 boringer og udpumper ca. 2,5 mill. m3 pr. år. Alle 
vandtårnene er væk, undtagen Maribos, som stadig er i drift. Nakskovs 
smukke vandtårn er kun til pynt. 
 
Seneste problem er nedbringelse af indholdet af det kræftfremkaldende 
stof arsen i vandet, hvilket nu er løst. En ny stor udfordring, der ligger 
forude, er fremskaffelsen af vand til betonstøbningen af tunnelen til 
Tyskland, hvilket vil kræve nye boringer og store ressourcer. Og så slut-
tede rundvisningen med smagsprøver på virksomhedens produkt – tilsat 
lidt gær og humle! 
 
Vel ankommen til klubhuset var sildemesteren Hoppe Bjarne Tændstik 
Budcykel Pikuva Henriksen – ja, sådan kaldte han sig: Hoppe(fordi han 
hentede øl til smedene hos Skotte i Tilegade), Bjarne (dødenavn), Tænd-
stik (Bjarnes fars øgenavn som navlevarmer på værftet) Budcykel (fordi 
Bjarne havde taget Anton Pandekages cykel ved søbadeanstalten for at 
hente daggamle basser) Pikuva (Bjarnes far var finne) Henriksen – fik du 
den – klar med sildene. 

 
 Bjarnes skybombe til osten – uhm!  

Sildemesteren Bjarne… fanger en sild til 
Henning Clemmensen  
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Dem var der hentet 48 stk. af i Hirtshals, grønsaltede og kogt perfekt, 
selv  foretrækker jeg dog de rigtig saltede. Hertil 52 skiver godt rugbrød 
med hjemmelavet fedt med løg, som til østrigsk schmalzbrot – og så lidt 
øl og snaps. Perfekt.  
Så kom den rigtig go’e gamle ost på bordet, hjemmerørt sennep, rå løg 
og en hjemmelavet skybombe (af form som Bjarnes mave!) af indkogt 
bouillon tilsat godt med sherry. Tænk sig, der var nogle der foretrak spe-
gepølse! 
 
Så blomstrede nostalgien. Klaus Mmøller og Mogens Jørgensen faldt i 
med kanindåbssangen ”I NR du gik – din dåb du fik – med andre ord – 
nu er du roer”, hvorefter Axel Jørgensen altid sagde, Hils din mor! Ak ja, 
så blev der snakket, fortalt historier, stemningen var på plads, og på et 
eller andet tidspunkt gik folk hjem! 

Nu slipper du for indbetalingskortet! 
 
Vi gør nu din indbetaling af kontingent nemmere. Det bliver lettere for 
dig, som alligevel ikke benytter indbetalingskortet ved indbetalingen og 
nemmere for kassereren, der slipper for udskrivning og fremsendelse af 
kortet.   
 

Du kan nu betale kontingent således: 
 

1.  Betaling via netbank til vores konto i Spar Lolland 0693-293 568 1503  
2.  Indbetal direkte ved kassen i Spar Lolland (husk at anføre navn) 
3.  Betal direkte til kassereren 
4.  Kan du ikke undvære indbetalingskortet, fremsendes det gerne 
 
Klubben har for 2012 følgende kontingentsatser for en rosæson: 
 

Seniorer 25 år og derover   kr. 1.250,00 
Ægtefæller/samboende  kr. 1.050,00  
Unge til og med 24 år    kr.    950,00  
Leje af skab    kr.     60,00 
Passive     kr.   200,00   
 
For 2012 bedes dit kontingent indbetalt i h.t. ovenstående senest 
1.maj. 
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Generalforsamling 2012 
Tekst og foto Leif Thygesen 
 

Over halvdelen – nemlig 25 - af Nakskov Roklubs 49 aktive medlemmer 
var mødt, da bestyrelsen inviterede til generalforsamling onsdag den 22. 
februar. Det er selvfølgelig flot, at så mange møder, men også noget 
skræmmende, at vi ikke er flere medlemmer i alt. 
 

Ellers blev generalforsamlingen en fredelig affære. Der trillede ingen ho-
veder, og i det hele taget slap man for blodsudgydelser - også af den ån-
delige slags. Formandens beretning handlede blandt andet om mindre 
roaktivitet på grund af dårligt vejr, Lollands Havørn, besøg af Nordic 
Sugar, værtskab for kredsens efterårstur og desuden var der en tak til 
alle, der havde hjulpet klubben. Formandens største ønske - ved det 
kommende jubilæum - var flere medlemmer. Beretningen blev godkendt 
med akklamation. 
 

Kassereren gav en god og oplysende gennemgang af regnskabet, hvor 
Nakskov Roklubs økonomi på trods af kommunale nedskæringer på cirka 
24.000 var blevet reddet af et pænt overskud på ”Lollands Havørn” og 
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indtægter ved at have besøg af Nordic Sugar. Der var et driftsoverskud 
på cirka 17.500, og kassereren kunne berolige medlemmerne med, at der 
er et pænt økonomisk polster, når vi åbner jubilæumssæsonen. 
Kontingentet blev fastsat til at være uændret – også selvom kassereren 
budgetterer med et driftsunderskud på cirka 17.000 i 2012. Der var en-
kelte opklarende spørgsmål til regnskabet i forbindelse med klubbens for-
brugsafgifter. Også regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

Valgene blev hurtigt overstået, Otto blev genvalgt til kasserer, Pia og 
Henrik til bestyrelsen, Erik Andersen blev nyvalgt bestyrelsessuppleant og 
bliver således kollega til Michael, der blev genvalgt. Jenny og Helle revi-
derer fortsat regnskabet, mens Jørgen F. Andersen ligeledes fortsætter 
som revisorsuppleant. 
Afgiften på kr. 200 for at bruge klubbens materiel i vinterhalvåret blev 
afskaffet. Under eventuelt takkede GRINs formand Finn Larsen de flittige 
GRIN-roere, der har lavet et stort arbejde i klubhuset.  
 

Generalforsamlingen sluttede med et noget ” forkølet” leve for Nakskov 
Roklub. Et rigtigt hurra for Nakskov Roklub består af tre halvlange hurra 
og tre meget korte hurra, efterfulgt af et ”NR”. Det må vi se at øve lidt 
mere. 
 

En engageret kasserer Otto Møller var i gavehumør og kunne glæde de 25 frem-
mødte medlemmer med løftet om, at kontingentet bliver holdt i ro i 2012 – med-
lemmerne kan jo tage det, som en jubilæumsgave fra bestyrelsen til medlemmer-
ne, siger Otto Møller.  
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”Det var dengang” - i løbet af jubilæumsåret vil Åre-
bladet bringe en serie indlæg skrevet af tidligere 
formænd, hvor de beretter om stort og småt. 

 
Fra en svunden tid.  
Af Jørgen Rasmussen – formand 1963-1967 
 
Vi skal ca.50 år tilbage. Jeg var lige blevet meldt ind i Nakskov Roklub og 
var med til dens 75 års jubilæum, som blev afholdt på hotel Skandinavi-
en. Af en eller anden årsag må jeg have gjort mig godt bemærket, for 
allerede i 1963 foreslog vores tidligere formand Niels Lundsten, at jeg 
skulle lade mig opstille til formandsposten - hvad jeg gjorde og blev 
valgt. Det var kommunikationsmæssigt svært dengang. Privat havde jeg 
ingen telefon, og min omgangskreds heller ikke, så al kommunikation 
måtte det første år foregå pr. brev eller fra telefonboksen på torvet. Se-
nere blev jeg ansat på tegnestuen på værftet. Her fik jeg allernådigst lov 
til at lade indgående opkald gå til mig, men jeg måtte ikke bruge telefo-
nen til roklubarbejde, så udgående samtaler skete i min middagspause 
fra værftets telefon boks - så en del administrativt arbejde var meget be-
sværligt dengang. 
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Jeg fik hurtigt tilnavnet ”Jørgen Prins”, vel fordi den første bil jeg havde, 
var en NSU Prinz. Som I kan se på billedet, var den ikke ret stor, dog stor 
nok til at der kunne være 7 voksne i den på en tur til et arrangement i 
Vordingborg - forstå det hvem der kan. Den kunne også transportere en 
2- åres med styrmand husker jeg. Bilen vejede ikke mere end at 4 perso-
ner kunne bære den ind imellem 2 træer, så der kun var få cm. til begge 
træer - det var sjovt for nogle, mindre sjovt for mig! Det skete på et Al-
strupstævne, hvor jeg lå og sov lige ved siden af. 

 
 
 
 

Hvad jeg også husker var, at der var mange medlemmer i roklubben 
dengang. Det var meget almindeligt at vi var over 80 til afslutningsfester-
ne, som i øvrigt altid havde levende musik med to til flere musikere. Vi 

Jørgens søster Lisbeth (dengang Rasmussen, 
senere gift med nu afdøde Kristian Bælum, 
formand 1973-1975) ved siden af den legenda-
riske Prinz. 

Jørgen i sin ungdoms magt og 
vælde  
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måtte også, hver gang vi skulle holde fest, søge om lejlighedstilladelse. 
Det skete på politistationen, og vi betalte også afgift til Koda dengang.   
 

En episode jeg husker, var en kaproning i Maribo, hvor der var mange til 
en regatta frokost, hvor pokker de alle sammen kom fra ved jeg ikke, 
dengang gik alle mænd med blå blæser og slips - det var uniformen den-
gang. Temperaturen var den dag i hvert fald over de 25 gr. Arveprins 
Knud var med (han havde røde seler på)! Da vi alle havde sat os til 
bords, rejste han sig op og sagde ”jeg håber det er tilladt at lægge jak-
ken, for det gør jeg i alt fald ”. Kunne han gøre det, kunne vi selvfølgelig 
alle sammen gøre det - hvad vi så alle gjorde. Pyh. ha. 
 

Lolland Falster kredsens hus ved Alstrup strand (jeg må indrømme, jeg 
ved ikke om man stadig har det), men det var oprindeligt et mandskabs-
hus som Monberg og Thorsen havde brugt, da man byggede en af tør-
dokkerne på værftet. Huset fik Kredsen forærende mod at flytte det. Vi 
havde dengang en god mand siddende i indkøbsafdelingen på værftet - 
Denis Jensen - han fik arrangeret det, så vi kunne låne en blokvogn og 
en lastbil. Det var en så bred transport, at vi skulle havde politieskorte og 
måtte kun køre 30 km / t. mener jeg, men da vi (jeg sad i lastbilen), vel 
ikke en gang var kommet til Stokkemarke standsede politiet os, og sagde 
til chaufføren:” Med den fart tager det jo hele dagen, så følg bare med i 
vores tempo”. På et tidspunkt sagde chaufføren, nu tør jeg altså ikke kø-
re hurtigere, men vi kom til Alstrup strand uden at tabe huset og fik læs-
set af. 
 

Det var også dengang det kunne betale sig at samle papir. Engang fik vi 
vel ca. 50 Lloyds register bøger, vægt ca. 2 kg. pr. stk. - pris ca. 20 øre. 
Men den ene var antikvarisk og havde en værdi på over 200 kr. i 65 pri-
ser. Skal vel ganges mindst med 10 i dag. Det erfarede vi først da papiret 
var kørt til Næstved papirmølle. Vi kørte op og ledte efter bogen, men 
forgæves! 
 

Vi havde også i den periode nogle kaproningshold. Det gav gnidninger 
imellem kaproerne og motionsroerne. Man mente, at den anden part fik 
for mange penge. Det var også dengang, jeg lavede vores speedbåd. Jeg 
tog til Odense roklub og målte deres båd op og lavede den så en vinter i 
herrernes omklædningsrum. Båden blev lavet af 2 stk. 6 mm. og 2 stk. 
9mm krydsfiner plader til ca. 200 kr. pr. pl. i nu priser, lidt lim og nogle 
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småpinde til i alt højest 1000 nu pris kr.     
Jeg husker, at rattet blev hentet på en 
bilophugningsplads. Jeg tror at båden 
holdt ca. 25 år i Nakskov Roklub. Hvor 
den blev af ved, jeg ikke. 
 

Jeg var kun formand i to hele perioder. 
Efter 4 år blev jeg genvalgt, selvom jeg 
gjorde det klart, at det kun kunne blive 
for et år, da jeg allerede på det tids-
punkt havde besluttet mig for at tage 
orlov fra mit arbejde i 3 måneder, for at 
tage til Israel i kibbutz. Det var i 1967, 
det år hvor Israel førte sin 6 dages krig. 
Krigen var også årsag til, at det ikke blev 
3 mdr., men kun en uge jeg var i Israel, 
så som sådan kunne jeg jo godt havde 
fortsat formandskabet, men der var jo 
selvfølgeligt valgt ny formand - nemlig 
Ejnar Lauesen. 

Daværende formand Niels Lundsteen 
ved en standerhejsning.  



 

16 

Christoffer Columbus har ikke levet forgæves – og 
det har redaktøren heller ikke – og dog! 
 
Det er næsten utroligt. Det er lykkedes redaktøren at tirre visse læsere 
så meget, at de er røget ud i en veritabel ordduel, bare fordi han har 
bedt dem skrive om en tur, der ikke blev til noget – og hvor Knud Christi-
ansen efterfølgende har rost redaktøren! 
 
Svend Aage Nielsen, der jo normalt er et stille og gemytligt men-
neske, har anmodet om at få bragt sin redegørelse til artiklerne i 
Årebladet nr. 3 og 4, som følger:  
 
Redaktøren langer hårdt ud efter Hans og mig i Årebladet nr. 3 (side19), 
hvor han blandt sine påståede! 65 mail, fremhæver en, som handler om 
Hans og mig, og hvor han mener, vi er eksempler på personer, som ikke 
kan løfte ”opgaven” og ydermere karakteriserer os som personer, der 
bryder løfter, ja, - der bruges endda ord som amatørskribenter. Vor ad-
færd gør, at han (Redaktøren) vil overveje sin ophøjede stilling. Som ar-
tiklen er fremført af Redaktøren, er min diagnose - han lider af: Hyberso-
nisk Rundforvirring og er mester i sagsfordrejning til egen fordel. 
 
Morgenroerne er en samling personer, som blandt andet ser en opgave i 
at rådgive og hjælpe andre mennesker - vort motto er: ”Ingen opgave 
er så stor, - at VI ikke kan rådgive”  
 
I den aktuelle sag henvendte Redaktøren sig til Hans og mig, - vi skulle 
levere et referat med foto, om Morgenroernes tur til Lyngby. Turen blev 
som bekendt ikke til noget. Pligtopfyldende som Hans og jeg er, valgte vi 
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at udvide rådgivningen med afdelingen: ”Beskrivelse af noget som 
ikke har fundet sted”.  Herefter gik Hans i gang, grundig som han er, 
undersøgte sagen, og valgte det eneste rigtige - at tage udgangspunkt i 
Christoffer Columbus og føre historien frem til Lyngbyturen, - som ikke 
blev til noget. Dermed burde redaktøren være tilfreds, men NEJ, - i den 
her sag, lider han af en art kronisk skuffelse, som er beslægtet med kon-
fus og rundforvirring. 
 
Så tager sagen en vending…. Knud Christiansen kommer i Årebladet nr. 4 
(side 17-18) med sine betragtninger om morgenroernes evne til at be-
handle svært tilgængeligt stof, samt evnen til at beskrive hændelser der 
aldrig har fundet sted. Knud udtrykker det på den her fine måde: ”man 
drages af dette niveau” - jeg må tilstå, det lunede. 
 
Min glæde og varme varede ikke længere end til slutningen af Knuds ind-
læg, hvor han i runde vendinger kommer frem til, at det var bedst om en 
sådan redaktion m.m. kom til at arbejde i en Svensk jernmalmmine eller 
blev vinduespudser i Stokholm eller endda måske fik en ansættelse i Sy-
stembolaget. Det eneste lyspunkt i Knuds artikel og konklusion er, at det 
også omfatter vor ærede Redaktør Ebbe.  
 
Så var min begejstring for Knuds indlæg med et borte – jeg sætter mig 
igen ved min solopgangssimulator, så ser jeg en ny dag komme…. 
 
Hans Borchersen, der jo også normalt er et stille og gemytligt (!) 
menneske er også faldet over tasterne og har følgende kom-
mentar: 
 
Jeg har nu genlæst den artikel i Ebbes blad, hvor Knud udøser sin forstå-
elige beundring for vores skriverier i forbindelse med den noget umulige 
opgave i rapportform at beskrive en hændelse, der ikke har fundet sted. 
Det er sgu da egentlig noget mærkeligt noget at bringe i et blad. Men 
han rører nu alligevel ved noget, når han får vendt den ulykkelige ”hvis 
nu” hændelse, altså at Karl Gustaf havde nedlagt Danmark til noget posi-
tivt, nemlig at redakteuren var endt i en jernmine i Kiruna eller som vin-
duespudser i Stockholm. Der havde fra disse to livsstillinger været gode 
chancer for at både spejderkorps og roklub var forskånet for meget snik-
snak........... 
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Men man kunne jo også fortsætte tankegangen og ”hvis nu” snakken og 
lade en senere krig resultere i at redakteuren, forudsat nu hans forfædre 
ikke var udvandret fra vor sydlige nabo til denne (tidligere så) fredelige 
ø, og var endt øst for jerntæppet, hvilket kunne have resulteret i at sam-
me jerntæppe måske havde været der endnu. Jeg kan se redakteuren for 
mig, som folkeforfører i spidsen for en flok ungkommunister sikre, at util-
fredsheden med Erich Honecker og Egon Krenz i stedet for var vendt til 
en ren folkefest, så det i virkeligheden var modparten, der for at holde de 
vilde horder ude nu for alt i verden, ville opretholde Berlinmuren. En Ber-
linmur, som så måske var væltet den anden vej, da medlemmer af diver-
se spejderkorps grønne, gule, grå når de kunne se deres hvidskæggede 
krølhårede sande leder (den kære ??) bevæge sig rundt der ovre i "Terra 
Felix"!!!!  

Så er der gang i jubilæumsforberedelserne 
 

Tiden sig nærmer, hvor mange ting skal være klar, for at klubbens 125 
års jubilæum kan blive festligholdt på bedste vis. Mange medlemmer har 
allerede nu brugt hoved og hænder for at det lykkes. Nedenstående er 
blot et lille udpluk. 
 

Istandsættelse af både-
hal 
Væggene i bådehallen er 
blevet skrabet af, pudset op 
og malet – noget der pynte-
de! 

Her har vi  Willy, Jørgen M, Jør-
gen A. og Steen fra mandagshol-
det godt i gang med væggen. 

Og her har vi Henning og Torben fra 
onsdagsholdet med de forberedende 
øvelser.  
Desuden har Ole, Erik, Knud og Finn 
også svunget penslen – og Finn 
kameraet. 
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Skabene til pokalerne har fået en omgang 
Skabene i klublokalet med alle sølvpladerne og pokalerne har fået en rig-
tig omgang – hvad de også trængte til. Det er vist første gang, det er 
sket siden huset blev bygget! Alle sølvplader demonteret og pudset, filt-
underlaget skiftet og pokalerne pudset. Nyd synet! 

 

 
 

  
 
  
 
 

 
 
 

Henning noterer ned, så sølvpla-
derne kommer tilbage på sin oprin-
delige plads.  Bemærk det falmede 
underlag. Det er ikke af storhed, 
det udskiftes! 

Torben er i gang med en 
større renselsesproces 

Så sætter Henning sølvet på 
plads igen. 
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Den første jubilæumsgave 
Den første jubilæumsgave blev afleveret og isat den 3. februar i bidende 
kulde. Giveren kommer vist nok lidt senere med en rød sløjfe og et tilog-
fra kort! 

 
 
 
 

Nye flagstænger til bådene 
Sidste år på Valdemarsdag fik klubben 8 nye flag til bådene af Danmarks-
samfundet. Samtidig er vores nuværende flagstænger ikke i den pæne-
ste stand – og det har Svend Aage taget hånd om. Hjemme i drejebæn-
ken får de en omgang, så de passer i hullerne i bådene ,så en omgang 
lak –og nyd så synet til stan-
derhejsningen. 
Samtidig er Henning Clem-
mensen i gang med at renove-
re stængerne til de nye stan-
dere, skænket af hans far 
Clemme. Henning er pt. i Bra-
silien, så der kommer ikke et 
foto her!  

Det var en kold omgang for montøren. 

Svend Aage klar ved drejebænken   
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Der udgives en 125 års jubilæumsbog 
Ved 90 og 100 års jubilæum skrev Leif Thygesen et jubilæumshæfte. Leif 
Thygesen har igen læst forhandlingsprotokoller, Åreblade og meget an-
det stof igennem, sat sig til tasterne og ført historien op til i dag – noget 
af et arbejde. Bogen bliver på 68 sider i et spændende format og layout 
og med mange billeder. Bogen udgives ved jubilæumsreceptionen – så 
glæd jer! 
 

  

  
 

 

 
Planlægningsmøder 
Møder er ikke altid det mest spændende, men en nødvendighed hvis vi 
skal have nogle festlige jubilæumsdage. Dette er der heldigvis forståelse 
for. Der er allerede afholdt en del udvalgsmøder samt  koordineringsmø-
der, så der ikke falder for meget ned mellem stolene.   
 

Leif i gang med at sæt-
te en side op i jubilæ-
ums bogen 

Men det kan være 
besværligt at hol-
de koncentratio-
nen, når Mortens 
nye hund også 
skal deltage!   
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Hjælp udefra 
Der skal være pænt omkring klubhuset til standerhejsningen og jubilæ-
umsdagen og her har vi fået uventet hjælp udefra. Jørgen Andersen fan-
gede en flok blishøns på græsset her i februar, så nu er græsset slået i 
første omgang. Pænt af dem. Det er nok en jubilæumsgave og en und-
skyldning for al skideriet på bådebroen gennem sommeren. 

Roklubstyrmand vis respekt 
 

Husk du er i en trafikhavn • Vis hensyn til store skibe • Hold 
mindst 100 m.   afstand • Manøvrering 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  

Kalles historiske sider 
 

Da der i denne årgang af Årebladet vil blive bragt mange historiske tilba-
geblik  udskydes Kalles historske sider til 2013. 
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Nakskov Roklubs 125 års jubilæumssæson i 2012 indledes med 
 

STANDERHEJSNING 
Søndag den 25. marts kl. 10.00 i Nakskov Roklub 

For alle medlemmer samt øvrige interesserede 
Musik ved Lollands Brandvæsens orkester 
Standerhejsningstale v/Freddy Blak 
Morgenbord/brunch 

 

JUBILÆUMSRECEPTION 
Lørdag den 28. april kl. 11.00 – ca. 14.00 i Nakskov Roklub 

For  nuværende og tidligere medlemmer, samt indbudte gæster. 
Musikalsk underholdning ved Lollands Brandvæsens orkester med fuld 
besætning - Taler og hilsener –  
Udstilling om Nakskov Roklub - Udgivelse af jubilæumsskrift – Præsenta-
tion af forskellige bådtyper på  
vandet - Traktement 

 

JUBILÆUMSFEST 
Lørdag den 28. april kl. 18.00 i Skovridergården 

For nuværende og tidligere medlemmer med ledsager. 
Festmiddag med en 3 retters menu + kaffe – pris kr. 300,00 pr. deltager 
ekskl. drikkevarer 
Taler og sange – Underholdning – Musik - Dans 
Tilmelding og betaling senest d. 2. april til kassereren eller direkte til 
klubbens konto (0693) 293 568 1473 i  SparLolland. Husk at anføre navn. 
  
ØVRIGE JUBILÆUMSAKTIVITETER 
Der er en del andre jubilæumsaktiviteter under planlægning, som se-
nere vil blive annonceret i Årebladet og på NR´s hjemmeside  

125 år 
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Har du nogle gamle rominder liggende? 
 

Altså ikke bare dem du har inde i ho-
vedet! I forbindelse med vores jubilæ-
um arrangeres der en udstilling i klub-
lokalet i forbindelse med jubilæumsre-
ceptionen lørdag d. 28. april, der ger-
ne skulle fortælle klubbens historie. Vi 
har allerede fundet mange gamle pro-
tokoller, fotos, malerier, dokumenter, 
avisudklip, pokaler, hjemmegjorte ting 
mv. – men det kunne jo være, du har 
noget liggende i gemmerne, som vi 
andre synes, det kunne være sjovt at 
se. Hvis du har det - så kontakt ven-
ligst Ebbe Andersen.  
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Årebladet fylder 60 år 

Hovedet på det første nummer af Årebladet. 
 
»I dag er et længe næret ønske af såvel medlemmer som bestyrelse ble-
vet til virkelighed. Nakskov Roklubs medlemsblad »Årebladet« er en reali-
tet. Det er mit håb, at dette blad vil virke som bindeled mellem medlem-
mer og bestyrelse. I bladet vil fremkomme alt vedrørende møder, arran-
gementer o.l. i klubben, ligesåvel som spalterne vil være åbne for med-
lemmerne.« 
Således indledte daværende formand for roklubben Erik Hansen den før-
ste artikel i »Årebladet«. 
                            
»Årebladet« udkom første gang april 1952 og har altså i år 60 års jubilæ-
um i år. – og det er da værd at markere. Initiativtager til »Årebladet« var 
klubbens daværende formand Niels Lundsteen. Man dannede et bladud-
valg bestående af Jens Dreyer, Carl Nederbye Poulsen, Denis Jensen, Ak-
sel Jørgensen, Hakon Sand og Niels Lundsteen. Økonomisk skulle 
»Årebladet« hvile i sig selv ved annonceindtægten, hvilket også gik fint, 
ja en tid gav det endog overskud. 
 
De første numre af »Årebladet« var på fire sider, men allerede året efter 
blev sideantallet udvidet til seks. Bladet udkom ni gange årligt, hver må-
ned i sommerhalvåret og hver anden måned i vinterhalvåret. Årebladet 
blev hurtigt et værdifuldt aktiv for Nakskov Roklub, og mange har gen-
nem årene medvirket til at få Årebladet på gaden. I perioden 1988 til 
1990 udkommer Årebladet ikke, men blev erstattet af fotokopierede ny-
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hedsbreve. Bladdøden var nået til Nakskov Roklubs medlemsblad, men 
som fugl Phønix rejste Årebladet sig igen i 1990.   
 

Antallet af numre og omfanget af bladet har skiftet gennem årene, hvil-
ket er naturligt, når det bygger på en frivillig indsats. I 2010 fik klubben 
sin egen hjemmeside, hvor der hurtigt kan bringes meddelelser og refe-
rater, hvorfor Årebladet nu er blevet mere magasinagtigt, hvor der ud-
over konkrete oplysninger om roklubbens arrangementer nu også kom-
mer artikler af mere almen karakter for eksempel ”Fuglelivet på Nakskov 
Fjord”, ”Kalles historiske sider” etc. Siden 2009 er Årebladet udkommet i 
farver og klubben har siden da, også selv stået for lay-out og trykning.  
 

Redaktører for Årebladet har gennem årene været: 

I de følgende numre af Årebladet vil tidligere redaktører/ skribenter be-
rette om egne oplevelser fra ”Dengang der var gang i Årebladet”! – men 
allerede her beretter Knud Christiansen om dengang har var skribent på 
Årebladet:   
 

1952 startede ÅREBLADET. Der var et stort ønske om et bindeled blandt 
medlemmerne. Hvor man kunne informere om begivenheder i klubben. 

1952-1954: Carl Poulsen 
1954-1956: Jørgen Larsen  
1956-1963: Niels Lundsteen  
1963-1965: Kristian Bælum 
1965-1966: Finn Kittelmann 
1966-1967: Richard Nordvig 
1967-1969: Ejnar Lauesen 
1969-1970: Ricard Nordvig 

1970-1992: Leif Thygesen 
1992-2000: Poul Erik Wulff-Høyer 
2000-2001: Jørgen Christiansen 
2001-2003: Poul Erik Wulff-Høyer 
2003-2006: Troels Truelsen 
2006-2008: Pia Olsen 
2008-       : Ebbe Andersen 
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En redaktør og et udvalg på 4-5 skriverkarle/piger har lige siden været 
gnisterne, der var med til at samordne aktiviteter i klubben og opildne, 
når der var behov for en ekstra indsats i klubbens daglige liv. I flere til-
fælde har redaktøren vist følt sig temmelig alene på jobbet. Nutidens un-
ge forlader by og land, men det samme var også tilfældet op gennem 
alle årene, når uddannelse, skoler, militærtjeneste eller rejselyst kaldte 
de unge bort fra klubben. I de første mange år mødtes redaktionen ved 
et afsides hjørnebord på Hotel Skandinavien for at diskutere emner, aktu-
elle begivenheder og fordele det aktuelle arbejdsstof samt annonceteg-
ning. Også rengøringslister skulle sættes op, huskeseddel udskrives, og 
fødselsdagskalender føres a´jour.. Det nu nedlagte hotel var i øvrigt i en 
lang periode ofte mødested for medlemmerne til fester, revyer, sammen-
komster, generalforsamlinger og lignende. 

Pist væk var vinterroernes ponton 
 

Nakskov Havn har jo venligst stillet en ponton til vinterroerne rådighed, 
så det er muligt for dem at komme i båden, nu hvor den normale både-
bro er trukket på land i vintersæsonen. Men ting har det jo med blive 
slidte og utætte med alderen, og i starten af januar ville pontonen ikke 
mere og lagde sig stille og rolig på bunden af havnen – og den var altså 
ikke sådan lige at få op igen, selvom der blev prøvet med pumper osv. Til 
slut måtte det tunge grej i gang, og op kom den og blev flådet over til 
havnebygningen for istandsættelse. Som en midlertidig løsning, er der 
anbragt en noget mindre ponton, og noget mere urolig ponton, hvilket 
stiller store krav til de ikke i forvejen for bevægelige vinterroere – men 
de passer på! Siden er der jo sket det, at det er blevet vinter - sådan rig-
tigt med masser af is i havnen, så det er ikke blevet til megen roning, 
dog lidt i romaskinerne i stedet for, men det er nu ikke det samme som 
at nyde fjordens vande. 

Der skulle nogle kræfter til 
for at få pontonen flyttet, 
men dem havde Henrik 
Petersen med hjælpere!  
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Glade vindere 
 

Det kan ikke rigtig påstås at sidste års julekonkurrencer blev de helt store 
succeser - sådan rent deltagermæssigt. På hjemmesidens fotokonkurren-
ce skulle man identificere lokaliteter på fjorden, hvoraf nogle af billederne 
var taget i en snurrig vinkel. Enten var vinklen for snurrig, eller snarere 
taget i områder på fjorden hvor den aldrende generation af roere ikke 
når frem til. Resultatet var at kun fire deltog, og Erik Andersen var den, 
der havde flest rigtige og fik en velfortjent flaske Bourgogne.  
Årebladets konkurrence var bygget op omkring et foto af klubhuset, hvor 
det vrimlede med nisser med indkopierede ansigter af roere, hvor man 
skulle genkende sig selv – og der var vi altså nået til den yderste grænse 
for medlemmernes brug af de små grå celler. Der var to (!) der deltog, 
og Steen Larsen, med det ego han er i besiddelse af, ku´ selvfølgelig 
genkende sig selv og fik på GRIN´s  Sildetur overrakt sin flaske Bourgog-
ne.  

Erik Andersen – en glad 
vinder af hjemmesidens 
julekonkurrence 

Redacteuren overræk-
ker Årebladets præmie 
til Steen Larsen  
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Så var den gal igen – med vandstanden                                                                 
Af Ebbe Andersen. 
 

I min korte tid som redaktør har jeg nu dækket tre oversvømmelser om-
kring klubhuset. Først d. 1. november i 2006, hvor vandstanden var 1,95 
m over daglig vande, der forårsagede renovering af baderummene mv. 
Så d. 22. marts 2008, hvor det nåede lige op til portene, men ikke ind i 
huset, og så nu d. 6. januar, hvor vandstanden var så høj, at ”vores” 
svaner med deres fire unger svømmede rundt omkring klubhuset og gul-
vet i klubhuset blev oversvømmet. Vandstanden var så høj, at Leif Thy-
gesen meddelte os vinterroere, at hvis vi var lidt hurtige, kunne vi ro di-
rekte ud af bådhallen! 
Nå, det er ikke første og heller ikke sidste gang, at vi vil opleve dette. 
Bare se på billedet fra 31. december 1904, lånt på Nakskov Lokalhistori-
ske Arkiv, hvor Ludvig Birkedahl ser på oversvømmelserne omkring vores 
gamle ropavillon i baggrunden, fotograferet af Johanne Birkedahl. 

 Ja, sådan så det 
ud i 1904.  

Og sådan så det ud i år! 

Så kan der ros direkte 
ud af bådhallen!  
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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.  
 

Miraklernes tid er ikke forbi… 
Det måtte jo ske! Steen Larsen har fået en idé, endda en rigtig god én 
af slagsen. Umiddelbart efter udgivelsen af Årebladets december nr. 
modtog redaktøren en mail med en kommentar til artiklen om Hans 
Borchersens fødselsdag - eller snarere til billedet af Hans i Adamskostu-
me – han skriver: 
Jeg har med stor interesse (ikke for Hans) læst og specielt set billedet fra 
Hans' 65års fødselsdag. 
Her er det så, jeg får en ide´, som vil kunne hjælpe Otto Møller og den 
slunkne klubkasse. Man har set håndboldpiger og – herrer og man har 
set brandmænd fra København som ”kalenderpiger”, men aldrig morgen-
roere fra Nakskov. Jeg tror, at de vil gøre det rigtigt godt på en 2013 ud-
gave og der vil være et kæmpe salg i det, og Otto vil både kunne inve-
stere i en ny Inrigger og lidt aktier. 
Jeg tænker Jørgen Andersen i januar, hvor han jo har fødselsdag, Ot-
to Møller omkring standerhejsningen kun iført åre, Willy Mølgaard 
iført en kringle, Klaus Bøggild en 2-åres fyldt med roer og Ebbe An-
dersen med det pæne hvide skæg i december. I kan jo låne et par eks-
tra personer, f.eks. nogle FNISer, hvis I ikke selv når de 12 stk.! 
 

Som næserne vender… 
Folketidende har d. 21/12 sakset i Årebladet og beretter om Leif Thyge-
sens betragtninger over klubbens aktivitetsniveau, der så manende be-
skriver, at det går samme vej som roernes næser under roning – bagud! 
 

Vi var med i Extra Postens Nytårstillæg… 
I december sidste år udkom et stort flot 24 siders ”Året 2011 der gik” 
som tillæg til Extra Posten . Her var omtalt ca. 55 lokale lokale begiven-
heder af alskens slags – og heriblandt var der kun 3 sportsbegivenheder, 
der fik omtale og heraf var den ene om Lollands Havørn - DM i langdi-
stanceroning. Det er da meget godt gået! 
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info@benteliasen.dk · WWW.bent-eliasen.dk 

Rottefængeren fra Hameln… 
Stor opstandelse. Efter vinterroningen i slutningen af januar observerede 
Bo Balschmidt en rotte løbe langs den ene væg. Alle jagtede den selv-
følgelig – og selvfølgelig også uden held. Iagttagelsen er efterfølgende 
indberettet til den kommunale rottefanger, som det sig hør og bør. Efter 
endt jagt og bad var Jørgen Andersen sidste mand (som sædvanlig) til 
at forlade klubhuset og da han ville lukke døren til værkstedet flakkede 
en stakkels rødkælk rundt derinde - som han,  efter en lang kamp fik 
ledt ud af vinduet fra +25 til -3 grader. - Stakkels fugl. 
 

Det er mig der står herud og banker på.. 
synger Thomas Helmig og det gjorde Ebbe Andersen også på GRIN´s 
sildetur. Efter et særdeles vellykket besøg på Nakskov vandværk, var 
deltagerne på vej væk fra vandværket og Torsten Schultz havde låst 
døren og sat alarmen til. Nu hørtes der en heftig banken på indersiden 
af døren og ovenstående sang. Efter en prøvesmagning af vandværks-
vandet, tilsat lidt gær og humle, var det nødvendigt for Ebbe med et be-
søg på toilettet – og så lige på engang var de væk alle sammen uden at 
tænke på ham! (Det påstås, at der slet ikke var nogle der savnede Eb-
be!) 
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Så blev Carstens bøn endelig hørt… 
Som nogle måske husker opløftede Carsten Rasmussen sin milde(!) 
røst under GRINs generalforsamling i november, hvor han forsøgte at 
overbevise forsamlingen om det uhensigtsmæssige i, at der altid kun 
blev serveret afskyelige gamle oste til GRIN´s diverse spisninger og øn-
skede, som alternativ, f.eks. sønderjysk spegepølse. Kom ikke her og sig 
at folkets røst ikke bliver hørt! Til sildegildet blev der i år serveret – ud 
over (heldigvis!) den gamle ost – både sønderjysk spegepølse og rulle-
pølse. Men ikke så meget som et takke ord fra Carsten – til gengæld var 
der andre, der talte noget om børnemad!   
 

Der bliver musik i gaden til jubilæet… 
Det er godt nok ikke fordi vi har 125 års jubilæum, at der kommer et 
pænt antal orkestre fra forskellige byer til Nakskov d. 28. april for at del-
tage i et garderstævne og spiller i denne forbindelse rundt om i Nakskovs 
gader. Men når det samtidig foregår med at Lollands Brandværnsorkester 
spiller hos os, så må det da give en sand symfoni ud over havnen, når 
tonerne mødes. 
 

Apropos forsidebilledet… 
I NR´s 25års jubilæumsskrift står der bl.a. om forsidebilledet på dette 
nummer: Til Nyborg befordredes saavel Roere som Baade med lejet 
Damper, og den 20de Juli 1902 blev en stolt Dag for Klubben, idet den 
sejrede i 4 af de 5 løb, hvori den deltog, og vandt Storebæltspokalen og 
Nyborgpokalen. 
 

Det må da give nogle flere medlemmer… 
I forbindelse med Klaus Bøggilds 60 års fødselsdagvar der et interview 
med ham i Folketidende d. 22/2, hvor der bl.a. står: ”I en stilling, hvor 
man har det overordnede ansvar for 150 medarbejdere, er det vigtigt at 
kunne lade op i fritiden. Klaus Bøggild bruger meget tid sammen med sin 
kone og deres to voksne børn, men vandet drager også. –Jeg er roer, og 
to(tre) morgener om ugen ror jeg sammen med gode venner. Hvis man 
møder op og er sur, skal man anstrenge sig meget for ikke at være i 
godt humør, nå roturen er slut, smiler Klaus Bøggild”.  
 

Det gav flere medlemmer… 
I jubilæumsskriftet der udkommer i april, og som Leif Thygesen har 
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 skrevet, står der bl.a. om, hvordan man dengang fik medlemmer:  
I 1969 udsendte man ved hjælp af søndagsaviserne et propagandanum-
mer af Årebladet. Initiativet gav gevinst, og man blev på det nærmeste 
rendt over ende af nye medlemmer. Over 100 nye meldte sig ind. Det 
blev nødvendigt at indføre tidsbegrænset roning, og endvidere købte 
man en brugt fireårers inrigger af Sakskøbing Roklub for at klare presset. 
Også på anden måde gav de nye medlemmer anledning til at ændre tra-
ditionerne: Sct. Hans festen og kanindåbsfesten blev på grund af plads-
mangel holdt i bådehallen. Over 120 mennesker deltog i hver af festerne. 
Da året var omme var der roet 34.578 km. For at skaffe de mange nye 
medlemmer bedre plads i klubhuset blev gæstelokalet indrettet til et lille 
hyggelokale og fik navnet »Hulen«. Ak, ja – Årebladet kunne noget den-
gang!! 
 

Fra det lokale til det globale 
Vinter 8 Grand Prix er en verdensomspændende konkurrence i roergome-
tre, hvor vores lokale Team Nakskov deltager. Teamet består af deltage-
re fra NR og NS Roklub, nemlig Erik Pedersen, Leif Thygesen, Jan Kran-
ker, Michael Hansen, Morten Knudsen og Erik Andersen og har netop 
gennemført 5. runde på 4x15 min. I løbet af sæsonen er gennemført 1. 
runde: 4x2x500m, 2. runde: 12500 m. stafetroning, 3. runde: 4x2x1000 
m. og 4. runde: 4x2000 m. Godt gået (roet!) -se samlede resultat på vo-
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Praktiske oplysninger 
 
Klubhus:  
Nakskov Roklub, Skibsværftsvej 2, 4900 Nakskov.  
Postadresse:  
Nakskov Roklub, Skalkenæsvej 41, 4900 Nakskov 
 

Henvendelser vedrørende: 
 

Foreningen generelt:  
Morten Knudsen, Skalkenæsvej 41, 4900 Nakskov.                                 
Tlf. 54 95 10 68 / 22 53 35 05  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:wulff-hoeyer@youmail.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: piaogchr@youmail.dk 
 

GRIN (Gamle roere i Nakskov) seniorafdeling:  
Finn Larsen, Gustav Wieds Vej 47, 4900 Nakskov.   
Tlf. 20 23 36 45  E-mail: GRIN@youmail.dk 
 

Vintergymnastik: 
Karl Jensen (Kalle), Strandpromenaden 22 st. 4900 Nakskov.  
Tlf. 54 92 12 69  E-mail: kallej@youmail.dk 
 

Morgen- og vinterroning: 
Jørgen Andersen, Birkevænget 68, 4900 Nakskov.  
Tlf. 54 92 30 65 E-mail: h.j.andersen@youmail.dk 
 

Hjemmesiden: www.nakskovroklub.dk:  
Leif Thygesen, Christiansdalsvej 13, 4900 Nakskov. 
Tlf. 54 92 25 35  E-mail: lthygesen@youmail.dk 
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NAKSKOV ROKLUB´s bestyrelse 
 Formand: 

Morten Knudsen   
Skalkenæsvej 41, 
4900 Nakskov 
Tlf. 54951068 
22533505 
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 
piaogchr@youmail.dk 

 Bestyrelsesmedlem: 
Karin Thauner                                                                                                                
Eranthisvej 47,  
4900 Nakskov                                                                                                                 
Tlf. 20183595                                                                                                                
kthauner@youmail.dk  

  

Bruno Ib 
Rugvænget 5 
4900 Nakskov 
Tlf. 46 54 43 75 
Mobil 23 24 59 56 

 

www.v-r.dk             bruno@v-r.dk 

Vi forsikrer lokalt 


