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Redacteurens klumme.
Så er Årebladet på gaden igen – godt nok lidt forsinket! Igen har mange
fattet pennen, og da vi stadig er i vores 125 års jubilæumssæson, handler meget selvfølgelig om dengang, der var formænd og redaktører til,
ligesom GRIN’s jubilæum 60-års jubilæum også er markeret. Heldigvis er
der også blevet roet en del i forskellige sammenhænge, en del har gæstet os og vi dem - alt sammen genfortalt. Temperaturen er begyndt at
falde, og lidt mere blæst og regn har vist sig, men lad os alligevel bruge
det dejlige efterår til yderligere at udforske vor Nakskov Fjord og vort
kammeratskab.
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Nyt fra bestyrelsen – med en lille bombe!
Af Morten Knudsen

Håber I alle har nydt den gode danske sommer og sensommer – og forhåbentlig har I også benyttet sommeren til nogle gode ture på vandet.
Bestyrelsen er, efter en sommerpause, så småt begyndt på arbejdet
igen. Der er forsat fokus på at tiltrække flere nye medlemmer. Vi har da
også for første gang i flere år set en lille fremgang i medlemstallet. Vi
kan dog ikke endnu tale om, at vi har vendt udviklingen. Det vil vi ikke
kunne, før det er lykkes os at fastholde de nye medlemmer i den kommende sæson i 2013. Vi vil forsat opfordre alle til at fortælle andre om
jeres gode oplevelser med rosporten og Nakskov Roklub.
Hen over sommeren har vi haft flere arrangementer med roning og grill
for lokale virksomheder og skoler. Det er ikke arrangementer som direkte
giver nye medlemmer, men er i høj grad med til at promovere roningen
og Nakskov Roklub som forening. Ud over at vi promoverer os selv, så
har dette også givet klubben indtægter. Tak til alle jer som har gjort det
muligt at gennemføre disse arrangementer og en speciel tak til Steen
Larsen, Torsten Schultz, Jenny og Finn Larsen for deres store indsats
med planlægning og gennemførelse.
Efter 10 år i formandens stol finder jeg, at tiden nu er inde til, at en anden overtager roret og fører klubben ind i en ny epoke. Så hvis der er
nogen som ligger inde med en lille formand i maven, vil jeg meget gerne
høre fra dig. Mit arbejde for klubben vil på ingen måde stoppe, fordi jeg
stopper som formand. Jeg vil forsat give en hånd med i det daglige arbejde og påtage mig nogle af de opgaver, som jeg også har i dag.
Jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer til standerstrygning og afslutningsfest i det forestående efterår.

Tak til vore annoncører
Årebladets annoncører støtter Nakskov Roklub hvilket vi påskønner – og opfordrer medlemmerne
til at handle hos dem!
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Aktivitetskalender
frem til 1. januar 2013. Kalenderen kan være ufuldstændig, så

hold derfor øje med opslag i klubhuset og på vores hjemmeside
www.nakskovroklub.dk
Klubhuset er åbent fra standerhejsningen og frem til standerstrygning for
alle medlemmer tirsdage, onsdage, torsdage fra kl. ca. 17,45 til ca. 20,30
– klar til en tur i robådene, kajakkerne, romaskinerne eller socialt samvær. Efter standerstrygningen d. 20/10 er romaskinerne klar til brug. Har
man brug for sin egen nøgle til huset, så kontakt formanden.
… generelt for medlemmer:
D. 10/9: Bestyrelsesmøde kl. 19.30
D. 8/10: Bestyrelsesmøde kl. 19.30
D. 20/10: Standerstrygning kl. 14.00
D. 12/11: Bestyrelsesmøde kl. 19.30
D. 10/12: Bestyrelsesmøde kl. 19.30
D. ? Afslutningsfest – se yderligere på opslag i bådhallen og på
www.nakskovroklub.dk
… specielt for URO’er (Ungdomsroerne) og ungdomskaproerne
Ikke afklaret
… specielt for kajakkerne
Datoer aftales fra gang til gang frem til standerstrygningen d. 20/10 med
Henrik.
… specielt for FNIS’er (Friske Nakskovpiger i Søen)
Går i bådene hver tirsdag kl. 17 – sidste gang i år d. 16/10 – derudover:
Ergometertræning bliver tirsdage og/eller onsdage – afklares internt.
… specielt for GRIN’er (Gamle Roere i Nakskov)
Går i bådene hver onsdag kl. 17.00 – sidste gang i år d. 10/10 - derudover:
D. 10/10: Standerstrygning kl. 19.00
D. 5/11: Klubaften kl. 19.00
D. 21/11: Generalforsamling kl. 19.00
D. 3/12: Julegrin kl. 19.00
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… specielt for langdistanceroerne
Intet aktuelt
… specielt for morgenroere/vinterroere
Går i bådene tirsdag, onsdag og fredag kl. 6.30 – sidste gang d. 19/10
Vinterroning tirsdag kl. 10.00 og fredag kl. 13.00 – første gang d. 23/10
Dage og bemanding fremgår af skema på opslagstavlen.
…specielt for gymnasterne
Starter onsdag d. 24/10 kl. 16.45 – 18.00 i Drengesalen på Byskolen.
Derefter hver onsdag – undtagen d. 26/12 (juleferie).
… aktiviteter afholdt af Kredsen
23/9: Efterårstur på Maribo Sø

•
•
•

Sport
Fritid
Største udvalg
INTERSPORT
Nygade 1 B • 4900 Nakskov • Tlf. 54 92 71 01
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Vi ror Danmark rundt…..på Nakskov Fjord
Af Ebbe Andersen
Vi deltog i DfFR´s jubilæumsarrangemet fra den 22. juni kl. 6 til den 24. juni kl.
18 og ville gøre det til en del af vores eget 125 års jubilæum. Vores mål var at
ro 125 mandetimer i løbet af de 60 timer, som arrangementet løb over. I bådhallen var der opsat et ”termometer”, så alle kunne følge med i, hvor langt vi er
nået i forhold til vores mål.
Klubben opfordrede alle som deltog til at ro minimum 12 km pr. tur, f.eks. Slotø
rundt. Det svarer til ca. 1,5- 2 timer på vandet, men man var selvfølgelig velkomne til at ro længere – og meget gerne tage flere ture i løbet af weekenden.
Der var lavet ideer til roture: Tag en morgentur til en af øerne på fjorden og tag
evt. morgenkaffen og morgenbrødet med, eller tag madpakken med og gå i land
på en af de mange smukke steder omkring fjorden eller ro en tur forbi Hestehovedet og se Skt. Hans bålet fra vandet.
Der ville være mulighed for at grille ved klubhuset alle 3 dage. I bådehallen ville
der stå en gasgrill til fri afbenyttelse. Så pak evt. picknick kurven med grillpøser
og salat og nyd grillmaden sammen med familie, rokammerater osv. efter roturen.
Jo, det manglede ikke på opfordringer og mange var indstillet på, at målet skulle
nås. Morgenroerne startede optimistisk fredag morgen, GRIN’er, FNIS’er og Leif
Th. fulgte op, så der var seks hold ude om fredagen og lørdag var der tre hold
på vandet – men så gik det galt. Søndag morgen åbnede himlens sluser sig sådan rigtigt for alvor, og ikke én båd kom på vandet. Summa summarium – da
Morten og Torsten havde gjort regnskabet op, var 29 roere der fik roet ialt 387
km på 67,5 timer – så der var et stykke fra målet på 125 timer.
Torsten og
Morten markerer slutresultatet

Finn har fanget Skt. Hansaftensfyrværkeriet på Hestehovedet
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Han var med fra starten af GRIN
Af Ebbe Andersen

Ved NR’s 125 års jubilæumsreception mødte jeg Svend-Erik Hørmann
Hansen, som jeg i sin tid var spejderleder for, og ikke har set i mange
år. Han havde roet som ungdomsroer i NR, var mødt op til receptionen
og taget sin 94 årige far, Knud Verner Hørmann Hansen, med – og hvor
det viste sig, at faren havde været med i NR længe før starten af GRIN.
Det måtte da medføre en samtale ”om dengang” til Årebladet – så noget
senere sad far og søn sammen med redaktøren omkring et bord og
snakken gik. Selvom det indimellem kunne være lidt svært for Knud Verner at huske så mange år tilbage, blev det til en dejlig snak, hvor gløden
var i øjnene og stemmen..
Det der med at blive medlem af roklubben var ikke noget der lå lige for
mig, da jeg var ung, fortæller Knud Verner. Det var jo sådan nogle slipsefyre, og jeg var i smedelære på maskinfabrikken. Men på Engvej, hvor
jeg boede, var Robert Monefeldt medlem, og han fik Arne Hansen og
mig med i 1936/37, og det viste sig jo snart, at de dér slipsefyre, så som
bankdirektør Kyhl mv. slet ikke var, som vi havde forestillet os, men nogle flinke og behagelige mennesker, og vi blev godt modtaget bl.a. af den
daværende formand Marius Christensen.
I starten roede vi mest inriggerroning, hvor jeg roede sammen med
Svend Skelby, Bernt Eppers og Arne Hansen. Efter nogen tid skiftede vi
til outrigger og begyndte på kaproningstræning, og måtte stoppe med at
ro langtursroning pga. en anden rorytme. Nu deltog vi i kaproninger i
bl.a. Maribo, Nykøbing F. og Sorø. Vi nåede at blive kredsmester en gang
i en firer m. styrmand – på en 2. plads! 1. pladsen gik til Sorø, der var
nordiske mestre, men hørte
ikke til i kredsen. Dem mødte
vi for øvrigt hver gang, vi stillede op til kaproning. Det blev
også til nogle klubmesterskaber, og jeg fik en masse medaljer, men dem har børnebørnene leget med, så de fleEn flok rodrenge. Det er Knud Verner
forrest i midten med kasket
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ste er over alle bjerge!
I 1939 ville vi, Vagn Mølgaard, Bernt Eppers og jeg ro Fyn rundt, men
vejret drillede noget. Vi nåede dog Spodsbjerg, Lohals og Nyborg, hvor vi
lå over i tre dage, og Nyborg Roklubs formand skældte os ud, og vi måtte ikke fortsætte nordover. Så tilbage til Svendborg, Fåborg, Bagenkop
og Spodsbjerg og hjem med Mjølner.
At være medlem var ikke bare at ro. Vi havde et fantastisk klubliv i den
flotte gamle pavillon. Næsten al vores fritid gik med at reparere både,
spille kort, snakke og så hjem ved 22-23 tiden, da vi skulle tidligt op næste morgen. Der var også en del handelsrejsende fra andre roklubber,
som kom roklubben om vinteren – hvor vi også holdt en del ”hemmelige”
fester – dog med formandens billigelse!
Jeg stoppede med kaproningen i 1942 og fortsatte så med motions- og
langtursroning – og det fik konsekvenser. Under ophold på en langtursroning til Enehøje og Albuen dukkede pludselig et pigehold op fra roklubben, hvorpå der bl.a. var en meget køn pige, jeg godt nok havde set i
roklubben, men aldrig talt med – det var Ebba. Hun havde aldrig været
på Albuen, så jeg tilbød at vise hende rundt! Det var et smukt vejr, vi
snakkede og snakkede, det udviklede sig ret hurtigt, og som en sagde til
mig: Du har sgu taget 1. præmien derovre i roklubben! , fik Jørgen på
”polsk”, blev gift d. 6. marts 1943, og fik siden tre børn mere, nemlig
Bente, Jette og Svend Erik, hvor roningen senere smittede af på Jette og
Svend Erik.
Jeg stoppede med kaproningen i 1942 og fortsatte så med motions- og
langtursroning en hel del år. I 1944 var jeg med i optoget der førte af
danmarksmestrene Torsten Erickson, Erik Børre Eriksen og Mogens Lüth,
fra banen til rådhuset, hvor de blev modtaget som et kongepar, og hvor
vi for øvrigt kom sammen privat med Thorsten og Grethe Eriksson i mange år. Da børnene kom til, blev der skruet yderligere ned for den aktive
roning, dog ikke helt og da GRIN startede i 1952 var jeg med, og figurerede i mange år på medlemslisterne som medlem nr. 3 – nu er jeg ”kun”
passivt medlem. Vi var en stor flok der mødtes onsdag aften, og jeg var
med på sildeturene til Bøgely. Jeg havde også tætte forbindelser til Otto
Jacobsen, GRIN’s første meget energiske formand.
Senere var jeg aktiv i forbindelse med bygningen af det nye klubhus og
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husker Gunnar NU’s deltagelse i indvielsen i 1959. Herefter begyndte jeg
på morgenroning bl.a. sammen med den legendariske Axel Jørgensen,
hvorefter min aktive roning langsomt stoppede efter nogen tid, lige hvornår kan jeg ikke huske.
Jeg kan se tilbage på mange pragtfulde år i Nakskov Roklub, som har
betydet meget for mig og som jeg tit tænker tilbage på med megen glæde. Og tænk så, at jeg 50 år efter, igen kom til at sidde i en robåd og
tage nogle åretag!
Et flot hold fra
1937/38. Fra venstre: Ib Sommerfeldt, Ove Rasmussen, Erik Hansen,
Ole Freisleben og
Knud Verner Hørmann Hansen

Ebba forrest båden. Man kan da godt forstå Knud Verners valg!
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Efterskrift/data/blå bog om Knud Verner:
Knud Verner blev født d. 19. juni 1919 på Krukholm, opvokset og boet på
Engvej indtil giftermålet, gået 4 år i skole på Madeskovskolen, derefter på
Byskolen og ud af 7. klasse. I lære på Maskinfabrikken som maskinarbejder, herfra til Sukkerfabrikken i 1940 som drejer, hvor han stoppede i
1965. Gift d. 6. marts 1943 med Ebba og fik fire børn. Ebba døde i 2009.
Fra 1965 varmemester/vicevært i Boligselskabet af 1944, fra 1970 forretningsfører i samme og stoppede som 70 årig i 1989. Af tillidshverv blev
det til mange: tillidsmand på Sukkerfabrikken, i repræsenttantskabet i
Sparekassen, formand for forsamlingsbygningen, i bestyrelsen for socialdemokratiet og i byrådet for socialdemokraterne i 12 år, næstformand i
social- og teknisk udvalg – men nu er det slut.
Knud Verner og sønnen Svend-Erik klar
til at gå i båden.

Så ros der – for Knud Verners vedkommende – for første gang i 50 år! En helt
eventyrlig oplevelse, sagde han bagefter.

Knud Verners
stok på broen.
Den kunne ellers
bruges som
bådshage!

Liwa Colour Center Aps.
Vejlegadebro 15
4900 Nakskov
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Firmabesøg i klubben
Det er blevet populært at afholde diverse eventsarrangementer for medarbejdere i mange firmaer og foreninger, og vi får en del henvendelser
og deltager gerne i det. Gæsterne får (forhåbentlig) en god oplevelse.
De ser vore både og får fortalt detaljer om dem og en kort roinstruktion
af garvede medlemmer, hvorefter der arrangeres en kort rotur for dem,
der ønsker det – og det vil de fleste gerne. Efterfølgende har Finn med
hjælpere været i gang ved grillen og der serveres et lækkert måltid. For
planlægning og gennemførelse er det primært Steen Larsen, Torsten
Schultz, Jenny og Finn Larsen og Morten Knudsen der har været i ilden
med disse arrangementer.
Vi har i denne sommer haft besøg af følgende firmaer: D. 28. juni havde
vi besøg af 4 medarbejdere fra Alfa Laval, d. 18. august besøg af 15
medlemmer af Round Table, d. 23. august besøg af 29 medarbejdere fra
Lolland forsyning, 1. september havde vi besøg 24 tyske og danske
gymnasielærere i samarbejde med Nakskov Gymnasium og d. 10. september besøg af 12 medarbejdere fra Nordic Sugar

Indtryk fra aftenen med besøg fra
Lolland Forsyning
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I anledning af Årebladets 60 års jubilæumssæson vil tidligere redaktører skrive om indtryk ”fra dengang der var gang i Årebladet” – her redaktøren fra 1970-1992.

Da jeg var redaktør af Årebladet
Af Leif Thygesen
I sit oplæg til Signaturen skriver nuværende redaktør Ebbe Andersen blandt andet, at han ønsker en beskrivelse af mine oplevelser som redaktør af Årebladet –
helst de lidt mere sjove og markante. Og det er jo lidt af en opgave at få. Det
minder mig om en oplevelse, jeg havde som ung fodboldspiller. Under en kamp
spiller Kurt Geertsen bolden hen til mig med ordene: Lav noget genialt Thygesen! Og det kan godt være svært på kommando. Og hvad er i det hele taget
sjovt? Engang jeg var i roklubben, var min cykel gået i baglås. Jeg tog derfor
klubbens vinkelsliber og skar låsen op, men samtidigt fik jeg også skåret cykelstellet over. Det syntes mine rokammerater – i modsætning til mig - var meget
morsomt.
Nå, men det var Årebladet, det skulle handle om. Jeg blev gjort til redaktør af
den legendariske formand Svend Aage Nielsen i oktober 1970. Mine kvalifikationer til at bestride hvervet bestod i lidt erfaring med at udgive et skoleblad på
Byskolen og en god del ungdommelig energi og ”gå-på-mod”. Nu skulle roklubben revolutioneres! Ungdomsoprøret, der var startet i Paris i 1968, var nået til
Nakskov Roklub. Men det blev nu ikke til revolution. Redaktøren blev stille og
roligt sporet ind på at skrive om, hvor godt tingene egentlig fungerede i klubben. Svend Aage Nielsen brugte en særdeles raffineret teknik: Han roste de positive artikler, og den unge redaktør opdagede ikke, hvad der skete, og blev hurtigt afhængig af formandens ros og anerkendelse - og således blev revolutionen
i Nakskov Roklub aflyst, og Årebladet fortsatte med at bringe positive historier
de næste 22 år.
Kunsten at fylde spalterne med ”ingenting”
Årebladet udkom på det tidspunkt 8 – 10 gange om året, og hvert nummer var
på seks sider. Den rent tekniske side af sagen har Finn Kittelmann beskrevet
særdeles godt i sidste nummer af Årebladet, så jeg vil i stedet prøve at lave et
kalejdoskopisk tilbageblik på at par af de ”fyld-artikler”, som læserne blev præsenteret for. Jo, de almindelige historier om ture, arrangementer osv. var der,
men der dukkede pludselig ”anderledes” artikler op i bladets spalter. Nedenstående er uddrag og smagsprøver på et par af ”fyld-artiklerne”.
Det, som Ebbe i dag kalder ”Åreplask”, blev i maj 1971 præsenteret under navnet ”Rodespalten”. Men det var nu ikke alt, der nåede på tryk, der var den pure
sandhed. En vis ”kunstnerisk” frihed til at tolke blev brugt i udstrakt grad:
Kaptajnen på færgen ”Tårs” (Der den gang sejlede helt ind til Nakskov. Red.)
tørrede sveden af panden. Søren Høj havde været tæt på med sin fireåres inrigger. Kaptajnen lænede sig ud over rælingen og skreg: Kender de ikke søloven?
13

Jo, Hvad er De i tvivl om!
At fylde ”ingenting” i spalterne kulminerede vel i september 1973, hvor ”L.-Thy.”
som Signaturen den gang underskrev sig, bragte historien: ”En redaktørs dilemma”. Historien handlede om, at redaktøren ikke havde noget at skrive om.
Klokken er 13.30 den 7. august 1973. Redaktør L.-Thy. har sat sig til sin skrivemaskine for at fabrikere et Åreblad… Hvad skal jeg skrive om? ... Nu må jeg altså tage mig sammen, jeg skal aflevere dette nummer inden to timer til bogtrykkeren. Lad os nu se… det var dog pokkers, som et stykke hvidt papir kan se anklagende ud.
Nu er der gået en halv time og alt, hvad jeg har fået lavet er tre små punktummer i øverste venstre hjørne.… Lad os se, jeg skal bruge et kvarter til at nå om
hos bogtrykkeren, så har jeg lige tre kvarter til sidste spalte, som er her. Jeg har
lige 10 minutter til at rette den i. Værsgo, jeg når lige det sidste punktum, og så
op på cyklen og af sted til bogtrykkeren.
I øvrigt var det en historie, der fik meget ros af de rigtige journalister fra Folketidende og Ny Dag. Signaturen mængede sig med pressen på Pub 22, og de
kendte godt situationen fra en weekendvagt, hvor der knapt var stof til at fylde
avisens spalter.
Juleeventyret
Generalforsamlingsreferatet fra 1974, der blev bragt i decembernummeret, blev
skrevet som et juleeventyr:
Det var et gyseligt vejr, regn og tåge beherskede landet, himmel og hav stod i
et. Kresten Bærum (Formand Kristian Bælum. Red) hankede op i sin dokumentmappe og skuttede sig lidt i den rå efterårskulde. Ak ja, så var det ved den tid
igen. Nu skulle han atter til at holde sin årlige beretning, for i dag var dagen
kommet, da roklubben i den lille by skulle have generalforsamling… Men det
endte, som det skulle i et juleeventyr … rigtig jul var det blevet, og den gamle
redaktør af klubbens medlemsblad ”Veneavisen” kunne atter engang printe glædelig jul og godt nytår på forsiden.
Hvilken nyhed vil du helst læse på forsiden af Årebladet?
Flere medlemmer fik i juli 1976 stillet spørgsmålet: Hvilken nyhed ville du helst
læse på forsiden af Årebladet?
Ungdomsroer Karin Larsen svarede: Hvis jeg måtte ønske, lige hvad jeg ville…
men det ligger uden for roklubben. Jo, for resten - der skulle være nogle drenge
i roklubben, der var et år ældre end os – ja, og så skulle de være søde. Overskriften kom til at lyde: 25 pragtfulde og søde drenge på 17 år indmeldte sig i
går i roklubben.
Artikelserie skrevet med slang
I marts 1975 præsenteres Årebladets læsere første gang for ”en ældre herre i
blå trøje og med sort kasket”. Den ældre herre er gammel sømand og taler
slang:
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… Nåh, hvornår hiver I sjangerlas´en op?
- Øh, jeg forstår ikke!
- Ja, hvornår skal I ud og hive i slevene, altså trække i læssetræerne. Ska´ I
ikke snart ud og hakke kål?
- Jeg forstår mindre og mindre.
- Hør nu her din elendige landkrabbe. Kommer du ikke derhenne fra roderiforeningen. Er det ikke jer, der humper rundt i jeres sødrocher og dejtrug hver
sommer?
I virkeligheden havde redaktøren bare lånt en slangordbog på biblioteket, men
det kom der så tre lange historier ud af. Og til sidst kunne standerhejsningen
præsenteres som:
Sjangerlas ophivning på slavernes fridag den sekse apilis, når koøjet viser 10.00.
Forkarlen vil logre et par bevingede ord og åbne jagtsæsonen på uglerne. Herefter hælder vi et af hyttefadene ud i springvandssuppen. Et par hornhylere vil
dutte et par ølsalmer i deres tudegeværer og efter denne messingfrokost vil
klubben være vært ved en lille krummeskyller. Med hø og hakkelse. L.-Thy.
Skrivekløen trives i bedste velgående
At skrive har forfulgt Signaturen siden Svend Aage gjorde mig til redaktør i 1970
- både på arbejdet og i fritiden. Så i dag skriver jeg fortsat i Årebladet, og desuden bestyrer jeg også Nakskov Roklubs hjemmeside – og så var der jo også lige
et ”lille” jubilæumsskrift eller rettere tre. På Dansk Forening for Rosports hjemmeside roning.dk fører jeg mig frem med lange og mange artikler – storskribenten er der nogen, der kalder mig. Lønnen, det er jeres ros, og sådan har alle
redaktører af Årebladet formodentlig haft det. Så husk at rose Ebbe for hans
arbejde.
Er du træt af at læse mine historier? Så klag til Svend Aage, der startede hele
min skribentkarriere, men jeg tror ikke du skal forvente, at det får mig til at
knække blyanten.
Foto: L.Thy
11. oktober 1976. Sekretær
og redaktør af Årebladet,
Leif Thygesen, længst til
venstre med afrofrisure og
moustache i et panel, der
ellers består af daværende
formand John Jantzen og
ungdomsleder Torsten
Schultz. Billedet er fra Ny
Dag, og medlemsmødet
handlede om at give ungdomsroerne større indflydelse.
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En forsinket jubilæumshilsen – fra Sverige!
En försenad hälsning från Stockholm met de bäste gratulationer met uppkomsten av 125 årsjubileum met ønskninger infør framtiden. Av din korrespondent har vi blivit medvetna om Nakskov Roklubs jubileum efter at
ha set omtalen i din tidning Årebladet om den svenska armens vistelse i
Danmark för 350 år sedan, da den i 2 1/2 månader slagit läger runt Nakskov.
Vi är medlemmar i en veteranförening som är ansvariga för att spåra och
rapportera från tidigare generationer runt den svenska expeditionen i
1600-talet Europa.
3 år sedan besögte vi Nakskov och omgivning för att återupptäcka de
platser, där Carl X Gustav belägrade staden. Vi besökte först stranden vid
Frederiksdal,där landningen på 8000 män, efter en djärv övergang i februari, kom säkert över de isbelagda bälten. Vi har rapporter från ordonnancer, der rapporterats från den största lägret i Helgenæs til lägret vid
Madeskov och artilleriparken på Riddersborg och stormningen av Vejlegadeport. Andre sa om kungliga livvakt og 2 regementen ryttare, som låg
på gården Fredsholm samt om befästandet arbett på øerne Stensø, Barnholm og Kuddeholm ved den vackra bukten. Med regementen på Sæbyholm och Arninge var det 2000 kriget vante. Vi fick en fin tur och goda
intryck av situationen på plats, mycket fall efter att ha granskat i dammiga arkiv.
Vi önskar klubben goda vinden i det natursköna området.
Med vänlig hälsning
Veteranposten
Carl Ebsah
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Kong Neptun i Langø har bl.a. tilskrevet redaktøren ovenstående og som
sammen med en forventning, der blev givet udtryk for blandt nogle
GRIN’er, at der til Årebladet snarest må indgå artikler med omtale af den
videre udvikling af den tidligere diskussion på højt plan om følgerne af, at
Columbus måske alligevel ikke fandt Amerika. En nærmere redegørelse
afventes med spænding, når jubilæumsfestlighederne er vel overstået,
da det formodes, at Årebladet vil være fyldt over al måde med omtale af
de kommende dages enestående begivenheder, men måske senere kan
krydres med referater omkring husets sølvskat og spørgsmålet, om denne skat kan hidrøre fra den tidligere omtalte Columbus-sølvflåde.
Jubilæumsfestlighederne er stort set færdige - så kære læser –
finurlige indlæg om Columbus m.v. imødeses!

LF- Kredsens aftenroning
Tirsdag den 12. juni var der aftenroning i Bandholm roklub. Der deltog roere fra
Maribo, Stubbekøbing, Bandholm, NS Roklub og Jenny og Finn Larsen og Pia og
Christian Olsen fra N.R. + en enkelt kajakroer fra Stubbekøbing i alt 19 deltagere. Der blev roet rundt om Lindholm til Blands Havn og til Oreby i flot vejr på
ruter a’ 9 og 16 km længde. Aftenen sluttede med kaffe og boller m. pålæg og
hyggeligt samvær.
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”Det var dengang” - i løbet af jubilæumsåret bringer Årebladet en serie
indlæg skrevet af tidligere formænd, hvor de beretter om stort og
småt.

Et tilbageblik på min tid i Nakskov.
Af Svend-Aage Nielsen – formand 1969-1973.
Mit bekendtskab med Nakskov og Nakskov Roklub starter med min ansættelse
som ingeniør på Nakskov Skibsværft i 1967. Indtil det tidspunkt havde jeg aldrig
været på Lolland, så det var lidt af en øjenåbner at komme til byen og opdage
den perfekte beliggenhed ved vandet. Min kone blev i Odense, da vi først var
stillet en funktionærlejlighed på Rosnæs i udsigt fra primo 1968. Jeg lejede derfor et værelse tæt på værftet hos en snedker, som også var ansat på værftet.
Jeg havde under min læretid i Horsens været ivrig roer i den lokale roklub i både
in- og outrigger, så min interesse for NR blev med det samme vakt, da jeg hver
morgen spadserede forbi på vej til arbejdet. Der gik ikke lang tid inden det gik
op for mig, at der var en gevaldig rivalisering mellem Nakskov Roklub og Nakskov Skibsværfts Roklub, og dette specielt fordi mange af de personligheder, der
kendte til baggrund mm. jo også havde deres gang på værftet.
Efter et stykke tid fik jeg et pænt forhold til Indkøbschef Dennis Jensen, som
klart fortalte mig, at jeg som funktionær hørte til i NR, og det var jeg selvfølgelig
enig med ham i. Det var begrænset med aktiviteter i NR dengang efter standerstrygningen; men blandt seniorerne (GRIN) var der bl. a. gang i vedligeholdelse
mv. Jeg forespurgte ydmygt om optagelse i dette fællesskab, og var så heldig at
GRIN allerede dengang gennem formanden Axel Jørgensen havde meget fleksible kriterier for medlemskab, så uanset min alder blev jeg fuldgyldigt medlem.
Jeg hyggede mig gevaldigt her og mindes med glæde traveturen efter Nytår og
bekendtskabet med ”slæbesild”. Da foråret 1968 kom med standerhejsning og
nyt liv i klubben, opdagede jeg de mange fornøjelser ved at ro i de omkringliggende perfekte omgivelser. Selv om jeg jo var bekendt med outrigger roning, så
var det inriggerne jeg kastede mig over, så sæsonen 1968 var en god oplevelse.
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I 1969 fik jeg af daværende arkitekt og medlem af GRIN Rickard Norvig så en
opfordring til at overtage formandsposten efter Ejnar Lauesen, der skulle tiltræde en ny stilling i Danske Bank i Odense. Jeg var noget betænkelig ved situationen, da jeg også lige var blevet chef for Rationaliseringsafdelingen på værftet,
og jeg betingede mig derfor lidt betænkningstid, jeg måtte jo også sørge for
accept fra hjemmefronten. Det sidste voldte mig ikke besvær, for min kone Kirsten var også begyndt at ro, og hun var oven i købet blevet styrmand, så hun
syntes det var en god ide og en opgave, som jeg skulle se at gøre noget ved.
Over for Rickard Norvig og dermed GRIN betingede jeg mig, at jeg behøvede
deres fulde støtte i specielt den første tid. Det fik jeg, og Rickard Norvig trådte
derfor også ind i bestyrelsen. Jeg fik på denne måde en kort og god forbindelsesvej til GRIN og vi havde et glimrende samarbejde.
En af de ting, der står rimeligt klart i erindringen fra min formandstid, er de
mange forslag og diskussioner, vi havde i bestyrelsen for ikke kun at fastholde,
men også for at få flere medlemmer i klubben og derved medvirke til at få økonomien styrket. En ”vagthund” i denne sammenhæng var Landinspektør Bent
Larsen, der varetog kassérjobbet og hele tiden mindede os om de mange udgifter, der var forbundet med roklubbens aktiviteter.
Der var god opbakning fra alle sider til de tiltag, vi gik i gang med, og heraf kan
jeg nævne bl. andet papirindsamlingen, som var en stor succes med indtil flere
fyldte jernbanevogne. Vi lavede også åbent hus arrangementer, for at gøre specielt unge interesserede i roningens glæder, og havde god fornøjelse heraf. Når
aktiviteter foregår på frivillig basis, så skal det jo gerne foregå rimelig demokratisk, så medlemmerne føler, de bliver hørt og taget med ved store beslutninger.
Et af de unge medlemmer der under ingen omstændigheder holdt sig tilbage
med at tilkendegive sin mening og vejlede bestyrelsen var Leif Thygesen, som
derfor var et oplagt emne til bestyrelsesmæssigt at sikre, at den unge del af
medlemmerne også blev hørt. Leif var heldigvis interesseret i at stille op til et
bestyrelsesjob og blev valgt. Det har NR og Dansk Rosport jo virkelig nydt godt
af i de efterhånden mange år Leif ledelsesmæssigt har gjort en flot indsats i
klubben og på landsplan.
På et vist tidspunkt var vi i bestyrelsen lige ved at blive overhalet af de mange
igangsatte tiltag; men også her fik vi god opbakning fra GRIN, og vi stod distancen. Kassereren var tilfreds, for vi havde styr på økonomien, og dermed ro på
denne front. Medlemsmæssigt gik det også godt, og vi opnåede så stor succes,
at vi i en sæson eller to var den største medlemsklub i Lolland Falster Kredsen.
Der var gevaldig tilslutning til de fester vi afholdt, og heraf var kanindåbsfesten
med Kong Neptun i skikkelsen af Axel Jørgensen noget af det, der gav kammeratskab og anledning til yderligere socialt samvær. I dag er situationen med de
mange tilbud, der gives til ungdommen jo noget anderledes, og mange klubber
kæmper med faldende medlemstal.
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I 1973 fik jeg tilbud om en spændende stilling i Odense og efter en del overvejelser, blev vi enige om at skifte til Fyn. Nu ville bestyrelsen igen snart være
uden formand, og jeg følte derfor en vis forpligtelse til at medvirke til at finde
min efterfølger. I denne sammenhæng var jeg så heldig, at jeg i min afdeling
havde en ikke kun dygtig medarbejder; men også en tidligere roer og en efter
endt uddannelse hjemvendt Nakskovit i skikkelse af Kristian Bælum, og han
modtog heldigvis min opfordring til at overtage formandskabet. Det var dog med
stor vemod vi i maj 1973 forlod Nakskov, forlod roklubben og den store sociale
omgangskreds, vi havde fået.
Det var en fornøjelse at deltage i NR’s 125 års jubilæum og gense klubben samt
hilse på en del kendte ansigter fra dengang. Mine spredte erindringsglimt fra min
tid i Nakskov har bragt mange minder frem om nogle gode og dejlige ungdomsår.
Nakskov Roklub og dens medlemmer ønskes god aktivitet og fremgang i årene
der kommer.
En tidligere og en fortsættende morgenroer
ved 125 års jubilæet

Ex- formanden bliver
ajourført
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Morgenroere på besøg hos Natroerne i Assens
Af Hans Borchersen
Søndag den 19. august drog en meget glad og en meget lille skare af
morgenroere: Klaus, Willy, Ebbe og Hans, suppleret med GRIN roer Knud
til Assens Roklub for at nyde rofarvandet dér sammen med de lokale natroere. Den allerede decimerede flok blev yderligere udfordret ved meldingen om, at natroer Magne havde brækket foden under udsætning af
båd dagen forinden og at nat- og GRIN roer Erik havde sprunget akillessenen samme dag og ikke ville tilslutte sig selskabet, som ventet.
Klaus´ såkaldte sommerhus viste sig at være et stoooort helårshus med
udsigt til Aarø, Baagø og Jylland samt det mellemliggende ganske trafikerede farvand. En indkvartering med alle bekvemmeligheder og så garneret med Ebbe og Klaus, der vimsede rundt og sørgede for fourage af
en hver art. Primitivt? Nej. Rutinen var at stå op 05.15 og så fare ned til
roklubben, fare til at sætte en båd i vandet, fare ud at ro i godt og vel en
halv time, skylle båd og køre den våde, men rene båd ind i bådhallen
klar til morgenholdet. Bådene har jo godt af vand, så hvorfor rende der
og tørre af.
Sammen med natroere var det så nøgenbadning fra Assens maritime
centers strand efterfulgt af brusebad og en lille en til øret. Natroene er
også vinterbadere, men til gengæld konverterer de roning på vand til
”tørroning” når havtemperaturen kommer ned på 6o C efterfulgt af sauna
og badning i iskoldt havvand. Temperaturen kan efter sigende være helt
nede på 2 mm.
Roning kom til at foregå i det omliggende rofarvand, der ligger noget
mere ubeskyttet end Nakskov Fjord. Især øen Torø blev besøgt og studeret og især dens dramatiske historie omkring år 1917 med ejerens
ejendommelige selviscenesættelse afsluttende med et dramatisk selvmord fik tankerne til at løbe, men ikke mindst øens senere anvendelse til
anbringelse af Københavnerdrenge med behov for lidt opgradering, hvor
en af natroerne kunne berette om egne erfaringer som københavnerdreng på øen.
Morgenroerne registrerede i alt 44 km roning på de 4 dage, men Klaus
og Natroerne havde sikret sig, at der imellem roturene ikke blev meget
tid til almindelig vejrtrækning.
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Mandag middag besøgte vi Vestfyns Bryggeri, der ud over at brygge, ifølge kendere, en fremragende øl også producerer Jolly Cola. Om aftenen
besøgte vi Strøjer-samlingen, en af Danmarks fineste samlinger af klassiske biler og racerbiler. Biler der havde deltaget i James Bond film, kongelige biler osv. blev studeret. Af særlig interesse for det maritime folk,
var Frederik den 9. Rolls Royce, der havde indbygget et tågehorn fra en
storebæltsfærge. Den må sandelig have vækket den bløde hat, der ikke
rigtig kunne finde ind til højre.
Onsdag inden hjemkørsel besøgte vi Plums fabrik, der laver håndrensemidler, håndplejemidler og på det sidste også desinfikationsmidler til
brug ved kantiner o. lign. for folk, der ikke er så gode til at vaske hænder
(var der nogen der sagde mænd?).
En fantastisk tur. Assens by med sine 6000 indbyggere er hovedstad i sin
kommune og har alle kommunale aktiviteter (inklusive forsyningsvirksomhederne) samlet i moderne facilliteter i den for nyligt lukkede sukkerfabriks bygninger. En by hvor byens mæcener har været utroligt godgørende ved etablering af diverse kulturinstitutioner som kunstsamlinger,
teatersale osv.
Tak til nogle fantastiske imødekommende mennesker med en befriende
anarkistisk indgang til tilværelsen (Citat: regler er kun til fordi der findes
dumme). Det vil være en gevinst for Nakskov Roklub, med et fortsat
venskab med roklubben i Assens. Tak til Klaus for arrangementet - det
gjorde du helt godt!

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
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Pragtfuldt havbad

Med Assens Roklubs flotte klubhus i baggrunden
Landgang på Torø

Stakkels Magne med den
brækkede ankel

Fælles morgenbord
Sådan laves store Jolly cola ’
plastikflasker!

Fotos: Klaus Bøggild og
Ebbe Andersen
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Roklubber er forskellige.
Af Ejnar Lauesen – formand 1967 - 1969
Min rouddannelse fik jeg i Randers Roklub, hvor jeg startede i 1956. Jeg
fik den sædvanlige instruktion, blev frigivet og begyndte at ro kaproning.
I 1964 flyttede jeg til Nakskov, hvor jeg straks begyndte at ro, og her
havde jeg 5 gode år med mange oplevelser, indtil jeg i 1969 flyttede
først til London i 3 måneder, og derefter til Odense. I London var jeg en
tur på Themsen i otter. Vi roede den samme strækning som de 2 ottere
fra universiteterne i Oxford og Cambridge ror ved den traditionsrige årlige match.
Jeg har lagt mærke til hvor forskellige klubberne er, hvor forskellig
”kulturen” er.
Randers Roklub er estimeret i byen. Mange fremtrædende mænd har
været formand for klubben, ligesom mange af byens ”pæne” borgere har
været medlem. Flere af klubbens medlemmer var f.eks. med i modstandsbevægelsen under krigen, og tre blev dræbt af tyskerne. Det prægede fortsat klubben.
Da jeg blev medlem, fik jeg et medlemsbrev, hvor jeg blev tiltalt: ”De”.
Vi passede på materiellet, overholdt roreglementet til punkt og prikke.
Ligesom den daglige rochef sørgede for, at alt var – eller kom – i orden,
uden at der var ”kadaverdisciplin”. Der var gensidig respekt. Jeg kommer
fortsat i Randers Roklub, da jeg har en gammel rokammerat, der stadig
ror, så jeg har en fornemmelse af klubånden, der selvfølgelig har ændret
sig i takt med tidens udvikling.
Men den gamle tone hænger stadig ved.
Nakskov Roklub havde efter min opfattelse den samme status i byen, da
jeg boede der. Det er en gammel klub – lige så gammel som DFfR. Mange af byens kendte indbyggere har været medlem, og klubben har været
”fadder” til flere af byens idrætsklubber. Klubben var mindre, og der var
ikke så mange kaproere.
Langtursroning var begrænset, men den daglige roning – herunder morgenroning, var det bærende. Der var et dejligt sammenhold mellem roerne. Medlemmerne støttede op om såvel roning, praktiske opgaver og fester.
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I Odense er det anderledes. Her er der stort set kun plads til fodboldklubben OB, hvorfor roklubbens status er en anden. Vi har imidlertid et meget positivt samarbejde med kommunen.
Klubben er væsentlig større end både Randers og Nakskov roklubber
med en stor kaproningsafdeling, som der er tradition for gennem mange
år, og med særdeles fine resultater.
Klubben havde i mange år en bådebygger, der havde værksted i klubbens lokaler. Huslejen var: Reparation af skader på klubbens både. Det
var jo en nem måde at få skader udbedret.
Vi har i dag et ”tirsdagshold”. 10- 15 pensionister mødes hver tirsdag formiddag og hjælper med praktiske ting: Reparation af både, lakering af
både, bygge nye pontoner, bygge et weekendhus på Nordfyn, feje bådehallen og rense tagrender. Det er en gevinst for såvel klubben som de
pågældende medlemmer.
Det er min opfattelse af klubberne, som der selvfølgelig kan sættes
spørgsmål ved.
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Årets Ålegilde
Af Ebbe Andersen
Det er jo en af de helt store GRIN-traditioner der her skal refereres om –
et arrangement der første gang blev afholdt i 1956. Aftenen blev selvfølgelig indledt med roning, hvorefter man samledes omkring bordene til de
stegte ål med passende tilbehør og efterfølgende ost skyllet ned en’ passende mængde af øl og snaps. Årets ålekonge bliver udpeget, og hele
aftenen foregår i en utrolig hyggelig atmosfære. Nok om det, sådan har
det jo altid været! Lad i stedet følgende hændelse, der egentlig burde stå
i Åreplask, bekræfte aftenens stemning.
Morten udbrød: ”Jeg har det som Jeppe i baronens seng – tænk at få lov
til at ro her, nyde den blå himmel, sejle hjem for træsejl og så være med
til Ålegilde”.
Da Erik, Svend Aage og Ebbe skulle lægge fra med ”Langø” var båden
forsynet med de hersens moderne big blade årer, hvor farvemarkeringen
for SB og BB vist er noget utydelige eller roerne lidt farveblinde, så årene
blev sat forkert i, hvilket de bemærkede lidt tid efter at have lagt fra,
men fik det så bragt i orden. Det var der til gengæld en del på bådebroen
der bemærkede!
Det blæste lidt under aftenens roning, og det gav lidt småbølger. Svend
Aage sad ved bordet og udbredte sig om, at Ebbe havde fanget 68 ugler,
godt nok kun ugleunger. Alle kan jo se at manden (heller) ikke kan tælle!
Svend Aage havde glemt at tilmelde sig. Han havde selv taget sin madpakke med, men var stillet to halestykker i udsigt af Finn. Iflg. de omkringsiddende kendte de ikke denne aftale og fortalte mig (der kendte
aftalen), at han havde taget adskillig flere, ja Henrik Stolt påstod endda
hårdnakket, at Svend Aage havde taget 38 stykker!
Karsten Vibe Rasmussen, der jo normalt gør højlydt opmærksom på sin
tilstedeværelse, var denne aften tydelig afdæmpet. Han havde fulgt op
på en gammel GRIN tradition – at tage en ven med – og havde taget sin
fætter Morten Vibe Rasmussen fra Århus med som havde roet i Aarhus
Studenter Roklub for 30 år siden. Denne flotte fortid kunne lægge en
dæmper på Karsten – manden har jo pli!
Omklædt efter roning og bad stillede Ebbe i en pæn langærmet trøje
med vandrette mørkeblå striber, hvortil Harly kasserer bemærkede, om
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han ikke kunne have taget dragten af, nu da han havde fået udgangstilladelse!
Aftenens største katastrofe indtraf, da man skulle sætte sig til bords. Her
fungerer det herakiske system virkelig, alle kender sin plads i dette. Ved
hovedbordet sidder hele bestyrelsen på rad og række og vi andre, hvor
der er hyggeligt! Bent Andersen, som er ny og aldrig har været til Ålegilde før, trådte i spinaten. Han satte sig som den største selvfølge ved bestyrelsesbordet, der var jo en plads, og han vidste ikke bedre. Der, hvor
det virkeligt glippede var, at han hav-

Go’ stemning ved bordet

Så fanges der ål
Aftenens Ålekonge
Mogens Jørgensen
får overrakt pokalen af Finn Larsen

Karsten hygger sig med sin fætter Morten

Den famøse situation hvor Bent Andersen (nr. 2 f.h.) uanfægtet hygger sig med
Thorsten Schultz ved bestyrelsesbordet. Det ses tydeligt at Steen Larsen påtaler det
overfor Finn Larsen, der absolut ikke foretager sig noget!
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de roet sammen med Steen og Harly uden, de havde informeret ham om
reglerne – og så det allerværste, at formand Finn ikke greb ind og fik
Bent til at flytte sig ned blandt folket!
Aftenens næststørste katastrofe var, at der ikke var fedt og sky til osten!
Mogens Jørgensen fik Ålepokalen og måtte under stående ovationer tømme indholdet i en lang, som traditionen tilsiger, slurk. Uvist af hvilke årsager gjorde Finn meget ud af at understrege at han ikke havde været ene
om at foretage udvælgelsen af Mogens, der for øvrigt var et velfortjent
og populært valg – og så har Mogens i øvrigt allerede en sølvplade fra
1987 på soklen til pokalen!
Iflg. forlydender har Harly det vist lidt svært med at få lov til at tage til
Ålegilde. Sonja er ikke helt tryk ved, hvem han er sammen med sådan en
aften. Derfor måtte redaktøren love, at sende et foto til Sonja for at dokumentere at Harly vitterlig sad ved bestyrelsesbordet!

GRINs første - og eneste - kvindelige medlem
Af Ebbe Andersen
Under forberedelserne til jubilæumsforestillingen fandt jeg en gammel
scrapbog med masser af udklip og andet fra GRIN’s start. Bl.a var der
også en del julekort fra en Pylle Wad, som har været tidligere medlem af
NR. men på daværende tidspunkt emigreret til USA. I et af kortene var det viste foto. Hun holdt forbindelsen til klubben en
hel del år, og har bl.a. givet den fløjte til
GRIN, som formanden flittigt bruger til bestemte begivenheder så som standerhejsning/strygning, åle- og sildegilder mv.
Efter en rundringning til en del ældre medlemmer har det ikke været muligt at skaffe
yderligere oplysninger om Pylle, men I kan
måske bringe lidt mere klarhed over sagen?
Pylle Wad
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GRIN’s 60 års jubilæumsfest
Af Ebbe Andersen

Lørdag d. 1. september blev GRIN’s 60 års jubilæum fejret på ægte
GRIN manér. 35 feststemte gæster samledes i klubhuset omkring de
festlige pyntede borde og den kulinariske del af arrangementet helt i
top. Til start en rejecocktail, herefter en buffet med Finns perfekte grillstegte oksefilet samt svinekam med sprød svær – hertil salater, kartoffelbåde, kartoffelsalat og whiskysauce og det hele rundet af med chocoladeis og ikke at forglemme understøttet af diverse vine.
Og så skal sådan en fest selvfølgelig også indeholde diverse indslag.
GRINs formand Finn Larsen indledte med festtalen, hvor han kort ridsede GRIN’s historie op og håbede/ønskede fortsat liv og fremgang for den
hæderkronede forening.
NR’s formand kunne ikke være til stede, så det var faldet i kassereren
Otto Møllers lod at overbringe klubbens hilsen, hvilket han gjorde på sin
sædvanlige velforberedte måde og fremhævede bl.a. at GRIN uden diskussion er fundamentet i Nakskov Roklub – den er rygraden i NR. Et afsnit af talen med tak og ros til GRIN bringes nedenstående direkte citeret.
Og så fulgte der ellers en gaveregn fra Ottos side. Først en privat tilbagebetaling af gammel gæld - se Åreplask, så to flasker Rød Aalborg til
onsdag aften og til slut en kæmpe sølvpokal, hvor GRIN skal beslutte,
om den skal være en vandrepokal og i så fald hvilke kriterier, den skal
uddeles efter eller tilfalde et enkelt fortjenstfuldt medlem. Der bliver noget at overveje!
Carsten Rasmussen fabulerede over de mange love og regler, man møder som nyt medlem, og som kan være svære at finde ud af, hvorefter
han lovpriste venskabet og kammeratskabet i klubben, men klargjorde
via en episode, at der i allerhøjeste grad er forskel på disse venskaber –
se igen under Åreplask.
Årebladets redaktør overbragte bladets gave til GRIN – en festforestilling, ikke på Det kongelige Teater, men næsten – og det blev ikke slutscenen i Napoli, men ”En onsdag aften på Nakskov Fjord”. Alle GRIN’er,
samt nogle ledsagere, i alt 23 deltagere blev løbende kaldt op på scenen
og agerede fortæppe, troubadour, bølgeskvulp, ænder, svaner, fiskehej29

re, bølgende træer, måne, borgruin på Slot med en jomfru i tårnet bevogtet af en drage og en spidsmus. Sluttelig kom Finn roende i en toer
ud til Slotø, og hvor slutningen ikke skal røbes her. Alle gik op i deres roller med den entusiasme et sådan stykke kræver.
Efter en kop kaffe, lidt chokolade og hygge blev der sagt tak for en god
aften.

Otto hylder GRIN på NR’s vegne

Glade festdeltagere

Finn holder festtalen

Finn modtager den flotte pokal fra Otto
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Citat fra Ottos Møllers tal til GRIN:
”Det er faldet i mit lod – på vegne af den gamle hæderkronede Nakskov
Roklub – der som bekendt blev 125 år i april – at ønske lillebror GRIN et
stort tillykke med de 60 år i juli. ”Lillebror” er måske et forkert udtryk.
GRIN har i hvert fald, måske i respekt for store-brors 125 års jubilæum,
flyttet markeringen af sit eget jubilæum fra juli måned til nu. Inderst inde
tror jeg nu ikke, at det er ydmyghed overfor NR, der er årsag til det, men
at det er den selvbevidste GRIN, der vil have den fulde opmærksomhed
omkring sit eget jubilæum. Og det er der al mulig grund til:
GRIN er uden diskussion fundamentet i NR, den er rygraden i
Nakskov Roklub.
Hvis nu nogen af jer drister sig til, i et feststemt øjeblik at mene, at GRIN
også er hovedet i NR – jamen, så skal I bare blive i troen. Men det er
klart, uden GRIN tror jeg ikke, vi vil have et NR. Omvendt må vi vil også
sige, at GRIN i allerhøjeste grad er afhængig af NR.
GRIN er lig med NR og NR er lig med GRIN.
Bedre ros kan jeg næsten ikke give jer Gamle Roere I Nakskov! I den
forbindelse vil jeg gerne på NR’s vegne sige GRIN-medlemmerne tak for
den indsats, I yder for Nakskov Roklub. Det er ikke kun i forbindelse med
jubilæet i foråret, hvor der fra mange sider blev arbejdet ihærdigt for at
gøre jubilæet til en succes. Der er jo også i de foregående år arbejdet
med vedligeholdelse af både og bygning og meget andet, og sådan vil
det med garanti også være i fremtiden. Min tak for stor indsats gælder
ikke kun GRIN, men også NR’s øvrige medlemmer. Jeg kan næsten på de
tilstedeværende ægtefæller se en vis tilfredshed, ja næsten overraskelse
over, at det forholder sig sådan, men det gør det – så I kan fortsat roligt
sende den bedre halvdel herover til fornuftigt arbejde, og samtidig få lidt
ro og fred derhjemme!
Det der gør GRIN stærk og levedygtig er den helt specielle GRIN ånd,
der har præget klubben helt fra start og også vil gøre det fremover. Jeg
var selv medlem sidst i 60erne og først i 70erne og nu også igen de sidste godt 6 år. Som jeg opfatter det, bygger GRIN ånden på den forskellighed, der præger medlemmerne, men samtidig - trods forskelligheden
det faktum, at alle er lige. Det styrker fællesskabet og kammeratskabet.
Man accepterer hinanden – ja, jeg vil gå så langt som at sige, at man
også bærer over med NR kassereren, dennes særheder og sparsommelighed!!”
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Weekend tur til Alstrup
Af Pia og Christian Olsen
FNIS havde inviteret alle med på weekend d. 25.-26. august til Alstruphytten. Planen var, at der skulle ros fra Bandholm til Alstrup, men
den plan satte vejret en stopper for, så i stedet blev der kørt direkte til
hytten. Desværre var vi kun syv der havde sagt ja til invitationen, men vi
hyggede os med hinanden.
Efter ankomst og teltopslåning spiste vi vores medbragte madpakke. Eftermiddagen gik med forskellige spil lige fra hesteskokast til kongespil,
herefter gåtur og eftermiddagskaffe. Om aftenen grillede vi en god steg
og pølser med hvad dertil hører
og sluttede aftenen med en irsk
kaffe. Søndag pakkede vi telte
sammen efter en god gang morgenmad og satte næsen hjem
mod Nakskov igen.
Aftensmaden nydes

info@benteliasen.dk · WWW.bent-eliasen.dk
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… skrives og redigeres af Årebladets redacteur 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.

Den er helt gal – eller begyndende forkalkning eller ønsket om
større tryghedsfornemmelse…
”Ebbe, føler du dig ikke rigtig tryg ved vores roning” sagde Hans Borchersen til Ebbe Andersen en fredagmorgen i august et stykke tid efter afgangen. Ebbe var styrmand og besætningen bestod af Hans og
Willy Møllgaard, hvortil Ebbe selvfølgelig svarede – jo netop i jeres selskab føler jeg mig helt tryg! – hvorfor spørger du om det? Hans svarede:
Nåh, det undrer mig bare, at du stadig har din cykelhjælm på! Sådan kan
det gå, når der er forskellige ting der skal ordnes så tidligt om morgenen.
Bedre blev det ikke den efterfølgende tirsdag morgen. Ebbe var igen styrmand og Willy var 4’er og Willy spurgte Ebbe: ”Hvorfor har du stadig dine
reflekterende cykelbånd om anklerne? Når det nu er mørkt, når man
cykler hjemmefra om morgenen er det bare om at have sikkerheden i
højsædet – og de virker vel også til søs – begge dele!
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Var det klabautermanden eller Den flyvende Hollænder…
Kort efter afgangen ved morgenroningen d. 2. juli hørte besætningen,
der var Klaus Bøggild, Hans Borchersen og Henrik Stolt Rasmussen høje lyde ude foran. Hvad kunne det være? Var det Klaubautermanden eller Den flyvende Hollænder der gav lyd – og hvordan var han kommet ind. Henriks første reaktion var: Giv ham en snaps så holder han op.
Det hjalp dog mere effektivt da de lagde til ved NSRoklubs bådebro og fik
sat proppen i forpeaken og samtidig lænset den – altså forpeaken! Det
nævnes ikke her at Klaus var styrmand, til gengæld nævnes det, at Hans
er en meget tålmodig mand! Under samme rotur faldt hans ene sædehjul
af fire gange – hvilket hver gang blev repareret uden en lyd!
Vi har et dejligt rofarvand…
og det er der heldigvis en del der skønner på. D. 14.-17. juni havde vi
besøg af Hellerup Dame Roklub, hvor der kom så mange, at formand
Morten Knudsen måtte en tur til Vordingborg for at hente to både der.
Læs for øvrigt deres skønne referat om deres besøg længere fremme ii
bladet.
Fra Roklubben Skjold havde vi først besøg af 5 damer d. 18.-19. juni og
igen lidt senere – d. 9.-11. juli besøg af 8 roere, igen fra Skjold.
D. 22. juli havde vi besøg af to fra Skovshoved Roklub og en fra Svendborg Roklub, som sammen fik 27 km. indtryk af vores fjord.
Og så deltog vi i Aktiv ferie hvor Christian Olsen havde unge i bådene i
perioden d. 2.– 5. juli.
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Ved hjælp af GPS og Silva…
Da morgenroerne stod ud d. 29/8 var det meget meget tæt tåge. Det
tog Hans Borchersen vare på hjemmefra, idet han medbragte sin
GPS’er. Henrik Stolt Rasmussen havde også forberedt sig hjemmefra
og medbragte sit gode gamle Silva kompas. Vi kom hjem i god behold!
Han kan lidt endnu…
Ja, så skete det så endelig. NR havde et roarrangement for Lolland Forsyning med mange besøgende og som så ofte før dukkede Poul Erik
Wulff-Høyer op og gik rundt og snakkede med folk. Så fik han fik besked på af Torsten Schultz og Steen Larsen, at i stedet for at gå i
vejen og snakke ørene af alt og alle, var det måske mere på sin plads, at
han kørte hjem og hentede sit rotøj. Som sagt så gjort. Poul Erik var så
på vandet – sidste gang det skete var ved Dronningebesøget i 2008.
Hans rotøj var ikke engang mølædt og det var faktisk lige så pænt som
nyt.
En go’ Assens historie…
En af Assensroerne fra natholdet hedder Magne, og skulle have deltaget
i vores besøg og roning til vores sommertogt. Desværre var han så uheldig to dage før vores ankomst at glide på deres bådrampe og brække
ankelen, men han ville være sammen med os! Han kendte os fra deres
besøg hos os sidste år – så forstå det hvem der kan. Men Magne er god
for masser af historier og her er en af dem. Lille Per er i svømmehallen
og skal pludselig tisse. Træneren siger til ham: ”Det gør man altså ikke
vandet her” – hvortil lille Per svarer: ”Det gør alle de andre altså” – hvortil træneren svarer: ”Ja, men altså ikke fra 3 meter vippen Per”!
En ny morgenroermorgenmadsvariation!
Morgenroerne har prøvet mange forrmer for servering under morgenroningen, lige fra havregryn, røde pølser på termoflaske, rundstykker til
flæskestegsmørrebrød etc. Ved roningen d. 18. juli diverterede styrmanden Henrik Stolt Rasmussen med et gammelt morgenbordsingridiens,
men ikke tidligere afprøvet i denne sammenhæng, nemlig blødkogte æg
serveret i æggebægre, salt og frisksmurt rugbrød – og dertil friskbrygget
kaffe. Ikke dårligt
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Så lige er vi altså heller ikke…
Under et indlæg til GRINs 60 års jubilæumsmiddag roste Carsten Rasmussen kammeratskabet i klubben i høje toner, men understregede
samtidig, at der jo indimellem kunne være noget ubalance i, hvordan
dette kammeratskab blev opfattet. Dette forsøgte han at forklare på en,
syntes jeg, meget upassende måde i et festligt jubilæumsselskab. Carsten ville forklare denne ubalance med en oplevelse han havde haft for
kort tid siden. Han var på vej i bil til København en formiddag, hvor han
overhalede Torben From og begge nikkede, smilede og hilste pænt på
hinanden. Da han kørte hjem om eftermiddagen blev han overhalet af én
i en gammel Toyta med bule i venstre bagskærm, så ingen tvivl om at
chaufføren var Ebbe Andersen – der ikke så meget som nikkede, hilste
eller gav sig til kende. Det syntes Carsten var en hovskinovski opførsel
fra Ebbes side – men den var måske ikke så ubegrundet, når man kender
Cartsen!
Nu har han en chance for at blive genvalgt…
Ved GRINs jubilæumsfest fortalte vores kasserer Otto Møller hvordan
Svend Aage Nielsen i forbindelse med jubilæumsudstillingen havde
gennemgået nogle gamle medlemskartotekskort og set under M som
Møller, og her fundet et kort hvorpå der stod, at Otto Møller var skyldig
for 40 kr. i kontingent i 1984. Dette måtte aldrig komme ud - tænk hvad
konsekvenserne kunne blive, når der skulle inddrives restancer fra andre.
For at gøre rent bord overrakte Otto så en kuvert til GRINs kasserer Harly Olsen med 40 kr. + påløbne renter + lidt mere og chancerne for genvalg næste gang er steget betydeligt.
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Nakskov Roklub savner både aktivitet og nye medlemmer…
I forlængelse af Motionsturneringen bringer roning.dk en artikel, hvor
man har undersøgt nærmere hvilken roklub - af de deltagende klubber i
Motionsturneringen - der er bedst til både at ro langt og til at få flere nye
medlemmer.
I undersøgelsen havner Nakskov Roklub på en 47. plads ud af 47 klubber. Nu kan man jo så trøste sig med, at der i Danmark er cirka 140 roklubber, og hvordan de øvrige cirka 90 klarer sig vides ikke. Men du kan
læse lidt mere på roning.dk.
GRINs rochef medlem af NR i 35 år…
På en smuk sommerdag onsdag den 1. august 2012 kunne GRIN’s rochef
Steen Larsen fejre 35 års dagen for sin første rotur, der blev kyndigt ledet af Annette Arildsen, ligesom Steen kyndigt ledede mig, på min første
rotur for 8 år siden!! Steen opnåede at komme på hjemmesiden med et
billede og en lykønskning, men den helt stooore ære, at komme i Årebladet - må han vente på i 5 år, for så stiller både formand, kasserer og fotograf op, når han runder de 40 år. Men til lykke alligevel!

Hotel krukholm
Maribovej 134 • 4900 Nakskov
Tlf. 5492 2035
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Vi forsikrer lokalt
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