Poul Jensen, Henry Hansen og Helge Larsen
vandt Nakskov Roklubs første danmarksmesterskab den 5. august 1934 i toåres inrigger
ved kaproningen på Guldborgsund.
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Redacteurens klumme
Har det ikke været herligt at være medlem af Nakskov Roklub her i de
seneste måneder. Jeg synes det i hvert fald. Det har været pragtfuldt at
opleve den begejstring, hvormed så mange medlemmer har taget del i
planlægning og udførelse af de forskellige 125 års jubilæumsarrangementer og dette nummer af Årebladet er selvfølgelig præget af disse
festligheder. Der er ydet en kæmpe indsats, og jeg fornemmer, på baggrund i mundtlige og skriftlige tilbagemeldinger, at alle – nuværende,
tidligere medlemmer samt gæster har haft nogle gode oplevelser. Men
jubilæumssæsonen er ikke slut endnu, så vi fortsætter i fest- og arbejdstøjet.
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Nyt fra Bestyrelsen
Af Morten Knudsen
Efter en vel overstået reception og jubilæumsfest er det igen blevet
hverdag i bestyrelsen.
Vi vil gerne takke alle for en god dag, og en speciel tak skal lyde til alle
medlemmer som har brugt stribevis af ledige timer på forberedelser,
klargøring og vedligeholdelse op til jubilæet. Jeres indsats er både blevet
bemærket af bestyrelsen og af vore gæster ved jubilæet.
I de kommende måneder vil bestyrelsen igen rette opmærksomheden
mod økonomien og på at tilføre klubben nye medlemmer som de 2 hovedemner. Jeg vil forsat opfodre til, at I tager del i arbejdet med at tiltrække nye medlemmer. Dette kan I bl.a. gøre ved at fortælle andre om
jeres oplevelser med klubben og ved at tage godt imod de nye medlemmer som kommer til klubben.
Desværre måtte vi igen i år aflyse det planlagte arrangement ”Aktiv ferie” som vi i fællesskab med NS Roklub skulle have haft i uge 26. Vi håber dog på, at vi til næste år kan få større held med at afholde aktiv ferie.
God sommer.

•
•
•

Sport
Fritid
Største udvalg
INTERSPORT
Nygade 1 B • 4900 Nakskov • Tlf. 54 92 71 01
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Aktivitetskalender
frem til 1. oktober 2012. Kalenderen kan være ufuldstændig, så
hold derfor øje med opslag i klubhuset eller på klubbens hjemmeside www.nakskovroklub.dk
Klubhuset er åbent fra standerhejsning 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. Har man brug for sin egen nøgle til huset, så kontakt formanden.
… generelt for medlemmer:
D. 22-24/6: Vi ror Danmark rundt – læs mere på hjemmesiden
D. 25-26/8: Weekendtur arrangør FNIS - læs mere på hjemmesiden
D. 1/9: Fjorddage på Hestehovedet – læs mere på hjemmesiden
… specielt for URO (Ungdomsroere) og ungdomskaproere
Ikke afklaret
… specielt for kajakkerne
Datoer aftales fra gang til gang med Henrik
… specielt for FNIS’er (Friske Nakskovpiger i Søen)
Går i bådene hver tirsdag kl. 17.00 – derudover:
D. 25-26/8: FNIS arrangerer weekend tur – læs nærmere på opslag i bådehallen og på hjemmesiden
… specielt for GRIN’er (Gamle Roere i Nakskov)
Går i bådene hver onsdag kl. 17.00 – derudover:
D. 18/8: Langtur kl. 8.00
D. 1/9 kl. 17.00: 60 års grill-aften
…specielt langdistancekaproerne
Intet aktuelt
… specielt for morgenroere
Går i bådene hver tirsdag, onsdag og fredag kl. 6.30.
Dage og bemanding fremgår af skema på opslagstavlen
…aktiviteter afholdt af DFfR
Intet aktuelt
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125 års jubilæumssæson indledt med bravur
Af Ebbe Andersen

Med et brag af en standerhejsning indledte Nakskov Roklub sin jubilæumssæson søndag den 25. marts 2012, hvor ca. 70 mennesker – herunder flere tidligere medlemmer af klubben - var mødt op og var med til at
fejre begyndelsen på den 126. sæson for Nakskov Roklub. Lav forårssol
over Nakskov Havn og milde vinde, der fik de rød/hvide flag til at blafre
på den helt rigtige måde mod den smukke blå himmel, var med til at
sætte festdagen i relief. Kan Nakskov Roklub fortsætte i samme spor resten af sæsonen, bliver det en festlig, fornøjelig og travl sæson med
masser af aktivitet i Nakskov Roklub.
Som traditionen byder, blev der budt på frisk og velklingende messingsuppe serveret af Lolland Brandvæsens Orkester, og formand Morten
Knudsen bød velkommen og sørgede for at standerhejsningen blev afviklet let og elegant.
Freddy Black holdt en munter og spændende standerhejsningstale, hvor
han bl.a. endnu en gang erklærede sin kærlighed til ”sin” by Nakskov,
talte om breddeidrætten i NR og vigtigheden af det sociale samvær og
det stykke kulturhistorie, vi er en del af.
Som omtalt andet sted i bladet fik klubben en ny hjemmeside i jubilæumsgave, og alle lærte at råbe et korrekt NRhurraråb. Normalt sættes
der kun en båd på vandet for at markere sæsonbegyndelsen, men denne gang var både
”Knølen”, ”Sydkajen” og ”Slotø” bemandet
med FNIS’er, GRIN’er og morgenroere ude at
prøve om vandet stadig er til at ro på. Det var
det!
Herefter samledes alle i klublokalet til en flot
udvidet jubilæumsbrunch og en god snak.
Har du lyst til at gense festdagen, så kan du
se et 22 min. indslag på
www.nakskovwebtv.dk produceret af Nakskov Web Tv.
En oplagt Freddy Black
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Paraderoning
Af Ebbe Andersen

Flot var det, og markerede også under jubilæumsreceptionen, at det altså var en roklub der havde jubilæum, med en paraderoning af både fra
1904 til 2011! Torsten Schultz præsenterede de enkelte både og besætninger.
Først på vandet var ”FIX”, Danmarks ældste robåd bygget i 1904, en 2åres, lånt af Stubbekøbing Roklub og bemandet med klubbens ældste
aktive roere – Orla Sørensen(81), Knud Kristiansen (82) og Jørgen Andersen (77) iført datidens ropåklædning, efterfulgt af NR´s 2-åres
”Knølen” anskaffet til 100 års jubilæet i 1987 bemandet med morgenroere og så NR´s nyeste - ”Sydkajen”, en 4-åres anskaffet i 2003 og bemandet med FNIS´er. Som en gestus fra NS Roklubs side blev paraden afrundet med NS Roklubs nyanskaffede ”Ib Sommerfeldt”, en 4-åres
coastal boat, bemandet med NSR roere.

”Fix” med GRIN´er

”Knølen” med
morgenroere
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”Sydkajen” med FNIS ér

”Ib Sommerfeldt”
med NS-roere
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Et brag af en jubilæumsreception
Af Ebbe Andersen
I lang tid har rigtig mange medlemmer deltaget aktivt i forberedelserne
til festligholdelsen af Nakskov Roklubs 125 års jubilæum – og et rigtigt
højdepunkt var lørdag den 28. april, hvor der skulle være reception og
fest – og hvor det skulle vise sig, om det var anstrengelser værd. Og jeg
skal love for, at alle forventningerne blev indfriet. Sikken en festdag.
Alle gæsterne til receptionen blev budt velkommen af en flot flagalle og
til tonerne af et velspillende og oplagt Lolland Brandvæsens orkester
med fuld besætning, og hvor dirigenten Jørgen Borreskov havde sammensat et festligt program, der blev afviklet over flere afdelinger og med
til at højne stemningen inde i bådehallen.
Her var der rigtig pyntet op til fest. ”Langø” var blevet forsynet med et
dæk, hvorpå der var arrangeret en flot buffet med sandwiches og drikkelse, der var flot pyntede borde og store grønne planter rundt omkring
og et gavebord, der snart bugnede af spændende pakker, og så var der
masser af glade gæster - og der var mange, vel 150-200.
Thorsten Schultz styrede slagets gang med de mange taler, hvor Lolland
kommunes viceborgmester Torben Hansen lagde for, og så fulgte som
perler på en snor Leif Thygesen med en introduktion af jubilæumshæftet, formanden for Lolland Kommunes kulturudvalg Vibeke Grave, Finn
Larsen fra GRIN overrakte 4 årer som gave, Steffen Rasmussen bragte
en hilsen fra Nakskov Havn, Ebbe Andersen introducerede jubilæumsudstillingen, Lotte Madsen fra Dansk Forening for Rosport og Bjarne Sørensen fra Nakskov Sportsråd bragte hilsener, og sluttelig overrakte Torsten
Schultz et eksemplar af ”Kalles historiske sider” til Kalle selv. Det er uretfærdigt overfor talerne, især de længere meget velforberedte indlæg,
ikke at omtale koncentratet, men det tillader pladsen simpelthen ikke –
så undskyld, men hvor var det gode ord at lytte til.
Alt imens gik alle rundt, nippede til glassene, spiste én, så én mere af de
lækre sandwich, fik hilst på ham og hende, ja, der var dukket en del tidligere medlemmer op – hvor Verner Hørmann Hansen med sine 93 år vel
var den ældste!
Så blev der afviklet en flot bådparade anført af Danmarks ældste båd
”Fix” og senere gik mange gæster op i klublokalet, hvor minderne rigtig
kom frem ved at se på udstillingen. Bådparade og udstilling er omtalt i
separate artikler andetsteds i bladet.
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Snakken gik, men ved 14 tiden ebbede det ud. Mange skulle hjem og
samle kræfter til aftenens jubilæumsfest. Har du lyst til at gense dele af
receptionen, så kan du se et 22 min. indslag på www.nakskovwebtv.dk
produceret af Nakskov Web Tv.

Så er den lækre buffet klar
på Langøs skibsdæk

Gamle rokammerater mødes
og minderne dukker op
Rigtig god stemning i
bådehallen

Lolland Brandvæsens Orkester
medvirkede til at skabe den gode
stemning

Morten Knudsen og
Torben Hansen udveksler synspunkter
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Har du været medlem i 25-40 eller 50 år?
Det er ikke alting, vi har styr på i vores forening! Bl.a. hvor mange
år de enkelte medlemmer har været medlem af klubben. Bestyrelsen har med beklagelse konstateret, at der er store huller i medlemsregistreringen, hvilket er ærgerligt, da bestyrelsen gerne vil
markere visse runde dage.
Bestyrelsen har besluttet at markere 25, 40 og 50 års medlemskab
ved at formand og kasserer møder op hos jubilaren med en erkendtlighed fra klubben. Derfor bedes du meddele kassereren din
indmeldelsesdato, så du kan få besøg når tiden er inde!

Tak til vore annoncører
Årebladets annoncører støtter Nakskov Roklub hvilket vi påskønner – og opfordrer medlemmerne
til at handle hos dem!
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GRIN fylder 60 år
Initiativet til at starte en forening af gamle roere i Nakskov blev
taget af bladudvalget for »Årebladet«. Der havde flere gange været forsøg på at starte en sådan forening, men det var alle gange
løbet ud i sandet. Starten til foreningen blev taget i 1952 i juninummeret af »Årebladet«. I en artikel efterlyses gamle roere.
Bladudvalget havde flere gange talt med ældre roere og fundet ud
af, at der var interesse for en sådan forening.
Sådan startede eventyret om GRIN ifølge jubilæumsbogen, og dette eventyr vil Årebladet selvfølgelig følge op på i de følgende numre – men allerede nu gøres der opmærksom på, at der afholdes

60 års jubigrillaften
Lørdag den 1. september kl. 17.00
Se nærmere på hjemmesiden

Liwa Colour Center Aps.
Vejlegadebro 15
4900 Nakskov
54 72 22 84
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Alfred Wiboltt mindet
Roklubbens 125 års jubilæum blev på
selve stiftelsesdagen den 23. april
markeret med kransenedlæggelse på
roklubbens stifter Alfred Wiboltts grav.
En snæver kreds samledes ved familiegravstedet på Nakskov Kirkegård,
hvor formanden Morten Knudsen udtalte mindeord og lagde en krans.

12

Jubilæumsudstillinger
Af Ebbe Andersen

I april måned var alle de nypudsede
pokaler og sølvskjolde fjernet fra
montrerne i klubhuset samt fra skabe i bestyrelseslokalet og flyttet til
guldsmed Otto Rasmussens udstillingsvinduer, hvor de skabte et godt
blikfang og mange stoppede op for
at kikke på. For øvrigt har forretningen gennem tiden leveret langt det meste af det udstillede sølvtøj.

På jubilæumsdagen var der arrangeret en større udstilling i klublokalet.
Ved indgangen stod der: ”Velkommen til Nakskov Roklubs 125 års jubilæumsudstilling – men bliv ikke skuffet! Dette er ikke en udstilling, der
viser Nakskov Roklubs 125 årige historie. Men det er en udstilling, der
viser effekter samlet blandt klubbens nuværende og tidligere medlemmer
samt fra klubbens arkiv og Nakskov Lokalhistoriske Arkiv – og fortæller et
hjørne af historien”.
På trods af forbeholdet var udstillingen ret omfattende. Malerier, fotos,
protokoller, medaljesamlinger, blade, sange, dokumenter, avisudklip, etc.
var opdelt i 16 temaer så som: Vore klubhuse, da man ku´ feste, bestyrelsen, GRIN, regnskaber, Årebladet, klubliv etc. Dette sammen med to
fjernsynsskærme, hvor der på den ene blev vist en kanindåb fra 1992 og
på den anden en billedkavalkade på over 300 fotos og filmklip, der kørte
i sløjfe, gav et ganske godt indtryk af klubbens historie. Begge udstillinger var arrangeret af Ebbe Andersen.
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Dansk Forening for Rosports ærestegn tildelt Leif
Thygesen
Af Ebbe Andersen
Ved Dansk Forening for Rosports (DFfR) generalforsamling lørdag den 17. marts 2012, var Leif
Thygesen fra Nakskov Roklub en af seks roere,
der blev tildelt DFfRs ærestegn. Ærestegnet tildeles personer, der gennem en årrække har ydet
en særlig indsats for rosporten på lands- eller
regionsbasis.
Leif Thygesen tildeles udmærkelsen for sit arbejde med DM turneringen i
langdistancekaproning, hvor Leif Thygesen har været turneringsleder siden 2007. Det er i perioden 2007 – 2011 lykkedes at få deltagerantallet
ved langdistancekaproningerne til at stige med cirka 45 procent, blandt
andet ved målrettet kommunikationsarbejde på Dansk Forening for Rosports hjemmeside www.roning.dk. Leif Thygesen er i dag en anerkendt
og respekteret roskribent.
Herudover har Leif Thygesen taget initiativ til DFfRs Motionsturnering,
som er en uformel konkurrence blandt Danmarks roklubber, hvor det
gælder om at få det højeste gennemsnit i antal roede kilometer.
Sidst en roer fra Nakskov Roklub blev tildelt et ærestegn var i 1962, hvor
klubbens daværende formand Niels Lundsteen fik ærestegnet i forbindelse med Nakskov Roklubs 75 års jubilæum. Desuden har to andre roere
fra Nakskov Roklub modtaget ærestegnet siden prisen blev indstiftet i
1936. I 1957 var det Nakskov Roklubs dygtige kaproningstræner Otto
Jacobsen, der modtog ærestegnet, og i 1945 var det formand for Nakskov Roklub i perioden 1932 – 1948 Marius Christensen der fik tegnet.
Jeg er stolt over og meget glad for den udmærkelse, jeg har fået. Når jeg
ser ned over listen af tidligere ærestegnsmodtagere, kan jeg se, at jeg er
kommet i selskab med de helt store og karismatiske ledere i dansk rosport, og det gør mig samtidigt meget ydmyg, siger Leif Thygesen.
Og Nakskov Roklub ønsker til lykke.

14

GRIN tilbage i det rette element
Onsdag den 28. marts hejste GRIN standeren
og indledte hermed sin 60 års jubilæumssæson.
Der var fire både på vandet, men den stærke
blæst gjorde, at de to to-åres måtte give tidligt
op allerede der, hvor U-båden lå og i stedet tage en runde i havnen og vende snuden hjem.
Slotøs mandskab var det sejeste, hvor det blev
en tur til Barnholm-broen. 16 roere var på vandet, men i alt 19 var mødt op til det efterfølgende hyggelige samvær, hvor aftenens nestor,
kong Neptun fra Langø, alais Knud Christiansen, på mesterligen vis hejste standeren.
Men man skulle helt hen til den 2. maj før Willy og Erik, som de første
GRIN’er, fandt vandtemperaturen passende. Den var på 6 henholdsvis 7
cm.!
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Også et brag af en jubilæumsfest
Af Ebbe Andersen
Efter en veloverstået reception, og måske et lille hvil, samledes 98 feststemte deltagere om aftenen i festtøj i festligt pyntede lokaler i Skovridergården. Formand Morten Knudsen og kasserer Otto Møller stod i døren og bød alle velkommen, snakken gik, der blev købt vine til middagen
i baren, og alle fandt lidt efter lidt sin plads ved de flot pyntede borde
holdt i NR farverne blåt og hvidt. På scenen sad Carsten Munk ved klaveret og sørgede aftenen igennem for en hyggelig afdæmpet musikalsk
stemning – hvis han da ellers kunne få ørenlyd! Der blev godt nok snakket!
Ebbe Andersen var aftenens toastmaster og havde nok at se til. Der var
en hel del, der havde indvilliget i at holde tale, der var lavet et sangblad,
der var bestilt et underholdningsindslag, og så skulle der jo også spises,
og der må jo ikke holdes taler, så sovsen bliver kold! Dette klarede Ebbe!
Efter en velkomst af toastmasteren til alle gæsterne, men særligt til de
tilrejsende – og til formandsbordet! Tænk der sad en næsten ubrudt
række af formænd siden 1963 og til i dag, nemlig Jørgen Rasmussen,
Ejnar Lauesen, Svend Aage Nielsen, Leif Thygesen, Poul Erik Wulff-Højer
og Morten Knudsen. Lidt fantastisk: Kun Kristian Bælum og John Jantzen
manglede, da de desværre begge er afgået ved døden.
Aftenens menu bestod af lakseroulade med forrelmousse og lakserogn,
dilddressing og flutes som forret, herefter hovedretten som bestod af rosastegt kalveculotte med kartoffelrosetter, skysauce samt tre slags grønsager, og desserten var Svingelens islagkage med nougatis, marengs,
vanilleis-chocolade og makroner. Alt tilberedt på bedste måde og ligeledes professionelt serveret som de kan det på Skovridergården. En ren
fornøjelse.
Aftenens talere fik hver en kort introduktion af toastmasteren inden de
kom på. En introduktion, der var mere eller mindre velunderbygget på
grund af varieret kendskab til talerne! I rækkefølge havde følgende ordet. Morten Knudsen som formand, Mogens Jørgensen som gæsteGRIN’er, Helle Jørgensen som FNIS’er og kajakroer, Svend Aage Nielsen som
tidligere formand, Finn Larsen som GRIN’er, Ebbe Andersen som morgenroer, Finn Kittelmann som tidligere medlem og Boye Rasmussen også
som tidligere medlem. Det var en serie af velforberedte, indholdsrige og
vel fremførte taler, hvor det dog i sandhedens interesse må siges, at der
for den sidste talers vedkommende ikke rigtig var kontakt mellem afsen16

der og modtager!
Iført det helt ”moderigtige dress” entrede Tonny Rasmussen fra Nakskov
Amatørscene festsalen og afleverede et 20 minutters show om mange af
klubbens medlemmer. Han havde forinden fået input fra festudvalget
samt en stak Åreblade med Åreplask, som han havde bearbejdet og ramte lige i plet med sit indlæg.
Mogens Jørgensen har en gammel lakplade med sin fars, den legendariske formand Aksel Jørgensen for GRIN, fremførelse af en DøllefjeldeMusse sang skrevet til en Skum Og Sprøjt revy i 1950. Lakpladen er
overspillet til en Cd’er og blev afspillet, hvorefter hele forsamlingen, med
Mogens Jørgensen i front, sang den gamle vise, så loftet lettede og der
blev ringet fra Døllefjelde-Musse, om vi ikke kunne dæmpe os lidt!
Efter dette hæsblæsende program var klokken blevet over 23, bordene
og gæsterne omrokeret, kaffen drukket, mere snak, så en sjus og svingom og ved godt 1 tiden var de sidste på vej hjem efter en minderig aften.
Formanden og kassereren byder gæsterne velkommen

Hygge omkring
bordene

Ebbe forsøger at styre aftenens program

Tonny Rasmussen
fik latteren frem

Helle Jørgensen
holdt tale som
FNIS´er
17

Så kom der 125 års historie om Nakskov Roklub
Af Ebbe Andersen
Nakskov Roklub har tidligere udgivet jubilæumshæfter, dels ved 25, 90
og 100 års jubilæerne, men ingen så omfangsrige og flotte som denne
gang.
Grunden til at dette har kunnet lade sig gøre skyldes bl.a. to ting. Dels at
Leif Thygesen har haft lyst til at følge op på de jubilæumshæfter han
skrev til klubbens 90 og 100 års jubilæer, og dels at Nordic Sugar Nakskov har sponsoreret udgivelsen. Leif Thygesen har gennemgået meget
arkivmateriale for de sidste 25 år og bearbejdet stoffet, hvilket har været
et kæmpearbejde, og så er der er fundet fotos de mest mærkelige steder, så bogen er illustreret meget mere end de tidligere udgivelser. Dette
har medført en bog på 68 sider i farver og i et spændende format og opsætning.
Det første alle kaster sig over i en bog med sådan et lokal tilsnit er selvfølgelig – er der et billede eller en omtale af mig! Og det kan der nødvendigvis ikke være af alle. Men
man ved en hel masse om
Nakskov Roklubs historie, når
man har læst bogen, og Leif er
jo en blændende skribent.
Alle medlemmer har fået et
gratis eksemplar. Øvrige interesserede kan købe den på Turistkontoret i Nakskov eller
Nakskov Lokalhistoriske Arkiv.
Pris kr. 75.
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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 1965-1966.

Toppede karrieren som 16-årig redaktør af Årebladet
Grundet Bælums bortrejse fra byen har jeg herved påtaget mig hvervet
som redaktør af Årebladet – Finn Kittelmann
Sådan nogenlunde kunne man læse i Årebladet i efteråret 1965. Den nyslåede redaktør viste stolt ”inseratet” til sin far, der var uddannet journalist og redaktionssekretær på Ny Dag. Faren, der havde en veludviklet
sans for humør og ironi, fortsatte ad samme spor, idet han sagde:
Hvilket hverv jeg vil bestræbe mig på at udføre til alles fulde tilfredshed!
– Sådan!
Så var den opblæste gymnasiast sat på plads med en lille lektion i, hvad
floskelsprog er – om det så siden har hjulpet, er en anden sag.
Og hvordan tilfaldt det ærefulde hverv så mig i så ung en alder. Det kan
jeg helt ærligt ikke huske, men den mest nærliggende årsag har nok været, at der ikke rigtig var andre, der gad eller - for ikke helt at nedgøre
mig selv – mente at kunne magte opgaven. En medvirkende årsag har
nok også været min nære tilknytning til den lokale bladverden. Min far
var som nævnt redaktionssekretær (og senere redaktionschef) på Ny
Dag i Jernbanegade, og NRs ledelse har vel tænkt/håbet, at æblet ikke
var faldet alt for langt fra stammen.
Men en afgørende betingelse var også et aktivt medlemskab af roklubben. Det var startet tre år forinden. Min far havde selv roet, da han boede i Sønderborg før og under besættelsen og havde jævnligt fortalt om
mange gode oplevelser på Alssund og i Flensborg Fjord. Også en enkelt
mindre god, da han sammen med en anden var kæntret på den første
rotur overhovedet en blæsende dag i april i midten af 1930’erne. Desuden havde jeg en klassekammerat, som lige var begyndt at ro, så en forsommeraften i 1962 stillede jeg op i det nye klubhus med attest for frisvømmerprøve og spændte forventninger.
Klubbens træner, Svend (USA) Christensen, sørgede efter overståede
formaliteter for en tur i romaskinen, de mest elementære kommandoer –
til roning klar, ro væk, velroet osv. - og derefter ud på bølgen den blå. I
dette tilfælde var det en tur ned til Nybro og retur. Det foregik i Chr. X,
der var en langturs toer, stabil og enkel at ro, men pokkers tung at sætte
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i vandet og tage op igen. Herefter fulgte så aftenroning (og morgenroning i eksamenstiden), enkelte langture (det primitive liv fik jeg dog aldrig rigtig smag for), styrmandsret, hjælpeinstruktør samt et kortvarigt
og lidet succesfuldt forløb som kaproer.
Redaktørværdigheden kom som nævnt i efteråret 1965. Og hvordan var
det så at lave Årebladet for knap 50 år siden, har den nuværende redaktør spurgt mig om. Givetvis meget forskelligt fra i dag, lyder den korte
version. Ja, jeg vil hævde, at der nok er større forskel på fremstilling af
tryksager i dag sammenlignet med 1965 end sket i de forudgående 500
år, fra tyskeren Johann Gutenberg havde opfundet bogtrykningen omkring 1440.
Først skulle teksten selvfølgelig fremstilles. Der var for det meste tale om
håndskrevne manuskripter, maskinskrivning var den gang kun for særligt
udvalgte og øvede. Og allerførst skulle nogen bevæges til at levere stoffet, redaktøren skulle ikke lave det hele selv.
Når det så var lykkedes op mod en deadline, blev det hele afleveret på
Vestlollands Avis, Havnegade 31. Det med avis var nu så meget sagt. Udgivelsen var ophørt nogle år forinden, men den gamle store fladpresse
stod stadig i trykkerihallen med papir og nogle sider af avisens sidste
nummer. Trykkeriet ejedes af redaktør P. A. Bakke, mens faktor (dvs.
daglig leder af trykkeriet) hed Launy Grøndahl, og det var ham, jeg stod i
forbindelse med.
Launy Grøndahl fik så teksten sat på en sættemaskine, en sådan betjentes af en maskinsætter. Det gik i korte træk ud på, at hver tekstlinje blev
støbt i en række særlige bogstavforme – matricer - og spejlvendt, så teksten blev retvendt, når der blev lavet et aftryk. Når teksten var klar, blev
den brudt om, dvs., at den blev sat op i en ramme, som svarede til en
side i det færdige Åreblad. I denne forbindelse blev håndsat rubrik
(overskrift blandt ikke fagfolk), og hvis det var en længere tekst også en
underrubrik.
Herefter blev der taget et korrekturaftræk (dvs. et aftryk af teksten), som
Launy Grøndahl i sin Ford Taunus 17 M, bragte ud på redaktørens bopæl,
Rørsangervej 27. Og når diverse fejl var fundet (forhåbentlig) og rettet
efter et særligt tegnsystem for korrekturlæsere, så blev korrekturaftrækket returneret til Vestlollands Avis. ”Tyrkfejlene” blev udbedret, og så var
vi klar til trykstart. Det færdige resultat blev omdelt af det kongelige danske postvæsen, men den side af sagen tog trykkeriet sig heldigvis af.
Hvad nu hvis teksten ikke passede helt med antallet af sider, vil én måske spørge? Jo, det klarede Launy Grøndahl ved hjælp af rilletter (smalle
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messingstykker til at justere tekstens placering i rammen med) eller små
vignetter, f.eks. kunne det op mod jul være en lille tegning af et stearinlys i stage pyntet med grene af kristtjørn, blade og bær. Ganske fikst og
en anelse romantisk, ikke?
Skulle der et billede med, krævede det fremstilling af en kliché, hvor billedet blev gengivet ved hjælp af raster, som så kunne levere et aftryk.
Det var omstændeligt, så det skete kun i helt særlige situationer. (Vil
man vide mere om fremstilling af tryksager i gamle dage, så er Det gamle Trykkeri i Jernbanegade givet et besøg værd).
Men skrev du ikke noget selv, vil en anden måske spørge? Jo, men vist
ikke særlig meget. Jeg husker, at Per Henriksen (dygtig kaproer, desværre afgået ved døden for nogle år siden) og jeg interviewede NRs nyvalgte kasserer, Erland Toftegaard Jensen, om hans syn på og virke ud i
fremtiden. Lidt småartikler er det vel også blevet til, og aktiv med saksen
har jeg nok også været.
Men bortset fra erindringen om den typografiske side af bladfremstillingen, så står tiden som redaktør noget dunkelt i erindringen. Huske kan
jeg heller ikke, hvorfor jeg stoppede året efter, men jeg tror, at det
skyldtes visse autoriteters mening om, at jeg skulle koncentrere mig mere om min skolegang på Nakskov Gymnasium – dog ikke at det hjalp, så
meget husker jeg da!
Men helt uden betydning har redaktørtiden nu ikke været. Da jeg senere
skulle finde mig en uddannelse, overvejede jeg faktisk at blive journalist.
Det blev dog frarådet af James de la Motte, som havde lært faget på Ny
Dag bl.a. hos min far. ”Du skal læse jura i stee-et for”, og det råd fulgte
jeg.
Lidt virksomhed som skribent er det dog gennem de mange år blevet til,
men status som ansvarshavende redaktør er aldrig siden opnået – karrieren toppede som 16-årig.
Finn Kittelmann fotograferet i 1969 af Ny Dags
legendariske fotograf Erik
Hansen

Finn Kittelmann i
2009 udgaven
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125 år
Slut op om disse kommende jubilæumsarrangementer:

Ro Danmark Rundt
Så mange som mulig skal på fjorden den 22.-23. og 24. juni

Fjorddage
Vi deltager i Fjorddagen den 1. september på Hestehovedet
Læs yderligere på klubbens hjemmeside

Kalles historiske sider
Da der i denne årgang af Årebladet vil blive bragt mange historiske tilbageblik udskydes Kalles historske sider til 2013.

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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Så fik vi en ny hjemmeside
Af Ebbe Andersen
Den nye hjemmeside er en jubilæumsgave fra klubbens æresmedlemmer
Torsten Schultz, Poul Erik Wulff-Høyer og Leif Thygesen og blev overrakt
ved standerhejsningen og er siden gået i luften efter lidt indkøringsvanskeligheder.
Det er måske en tilsnigelse at kalde siden for ny. Indholdet er nogenlunde det samme som på den gamle side – det er jo ikke nødvendigt at opfinde den dybe tallerken en gang til, det er jo gjort, og indholdet på den
gamle side fejlede bestemt ikke noget. Der hvor ændringerne er sket, er
på det tekniske felt – især nyhedsdelen er renoveret ret kraftigt, og det
skulle nu være nemmere at finde rundt. Hvor man på den gamle side
blot havde en liste med overskrifter, er det på den nye side muligt at lede efter nyheder efter kategorier eller kronologisk efter hvornår nyheden
har været bragt. Her ud over præsenteres nyhederne pænere på den
nye side.
En ny mulighed gemmer sig under ”Foto”, her kan der lægges gallerier
ind. Webredaktøren Leif Thygesen vil på et senere tidspunkt vende tilbage med krav til sådanne gallerier, man ønsker offentliggjort. Men tag selv
en lille safaritur på siden, og se hvilke muligheder der er - og så man jo
gerne skrive eller ringe for at rose den nye side.
I forbindelse med overgangen til den nye side er der sket en kraftig oprydning i nyhedsarkivet. Skulle der være enkelte gamle nyheder, som du
ikke kan leve uden, og som du synes er så væsentlige, at de fortsat bør
ligge på siden, så sig det til webredaktøren. Ellers god fornøjelse på din
tur rundt på Nakskov Roklubs hjemmeside og husk, at hjemmesiden altid
er varm på nyheder, billeder og tips, der kan være med til at gøre Nakskov Roklubs hjemmeside levende og interessant for alle medlemmer.
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Så kom alle Kalles 435 historiske sider på tryk
Af Ebbe Andersen
Den opmærksomme læser af Årebladet har siden 2007 kunnet læse
”Kalles historiske sider”, der har været uddrag af et samlet værk. Ved
jubilæumsreceptionen i forbindelse med 125 års jubilæet fik roklubben
”Kalles historiske sider” i sin fulde udstrækning – på tryk!
Baggrunden for dette værk er følgende:
I 2004 mistede Kalle sin kære kone Henny. Under et besøg på Nakskov
Lokalhistoriske Arkiv kort tid herefter så han nogle gamle SocialDemokrater, hvor der stod noget om Nakskov Roklub – og interessen var
vakt. Kalle jo er gammel roer og stadig aktiv med gymnastikken i klubben. Fra august 2004 og fire år frem gennemgik Kalle den komplette
samling af Lolland-Falsters Social-Demokrat fra det første nummer udkom
den 1. oktober 1901 - og som skiftede navn til Ny Dag i 1950, og til sidste nummer udkom den 25. oktober 1994, og afskrev alle de artikler, der
var om Nakskov Roklub. Det er disse afskrifter, som fylder 435 A4 sider,
der nu er blevet trykt uredigeret i ovennævnte samling, og som er et
utrolig godt supplement til jubilæumsbogen.
Bogen er trykt i to eksemplarer. Det ene eksemplar vil ligge i klublokalet til gennemlæsning, og det andet er afleveret til Nakskov Lokalhistoriske Arkiv, hvor man også kan
se det.
Torsten overrækker et eksemplar til
Kalle, der godt nok ser lidt betænkelig ud ved situationen!
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Poul-Erik Wulff-Høyer medlem af NR i 40 år
Af Ebbe Andersen
Det er en af Nakskov Roklubs garvede veteraner der rundede 40 års
medlemskab d. 22. maj. Garvet af mange års indsats for klubben. CV’et
er rigtig langt – her nævnes blot nogle enkelte af Poul-Eriks mange gøremål gennem årene. Materialeforvalter 1974-1976, næstformand i 1986,
formand 1992-2002, redaktør af Årebladet 1992-2000 og igen 20012003, træner for ungdomskaproerne, taget uddannelsen som hjælpeinstruktør og senere som instruktør, langturstyrmandsinstruktør, guldårene
ligger hjemme i skuffen, og hans navn er indgraveret i adskillige pokaler i
klubhuset, og så er han også æresmedlem af klubben. Men her stopper
han ikke! Lige nu er han dommeraspirant for langdistancekaproningen på
landsplan – jo still going strong, så det var
velfortjent, at formanden Morten Knudsen og
kassereren Otto Møller mødte op med en erkendtlighed, takkede for den store indsats og
ønskede til lykke – med håbet om en fortsat
indsats for Nakskov Roklub.
Formand og kasserer lykønsker 40 års jubilaren i midten
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Mors Dag på Enehøje – ka´man det!
Af Knud Christiansen

Efter GRIN`s onsdagsroning den 9. maj var det tid til at sætte hold til
langturen den følgende lørdag. I lighed med tidligere år var det svært at
finde tid blandt de ellers så aktive roere. Et koldt og blæsende forår
fremmede ikke just lysterne, og det blev ikke bedre af, at der om lørdagen var lovet kulingsvejr fra nordvest.
I stedet blev foreslået søndag den 13. maj, hvor Kong Neptun formodes
at være i bedre lune. Og sandelig, det lykkedes at samle mandskab til 2
bådehold med mødetid kl. 08.30. Operationen lykkedes. Finn havde været så fremsynet at invitere Jenny med på ekspeditionen, og så gik det op
i en højere enhed. I omklædningsrummet ymtede nogen noget om, at
det var Mors Dag, hvad man måske nok ikke havde tænkt over ved madpakkerne om onsdagen. Men ville de respektive bedre halvdele netop
denne dag undvære pleje og omsorg, kaffe på sengen ellert middag i byen, medens deres mænd stod til søs? Det snakkede man længe om, enkelte mente, at fruerne gerne ønskede en rigtig fridag, en anden kunne
ikke se noget problem, da det var Mors Dag hver dag. Vi vil undlade at
nævne navne, men de pågældendes identitet er redaktionen vel bekendt!
Ved afgang stod der en lidt strid og kølig vind fra nordvest, så de korte
bukser blev tilbage i mølposen, og overtrækstøjet fundet frem. Det blev
aftalt, at de 8 roere skulle samles ved Hestehovedet for at tage bestik af
situationen og planlægge en rute gennem fjorden til Enehøje. Vi satte så
kursen efter Lindelse og Vejlø, hvor der var læ for at puste ud, inden det
mere åbne farvand ved Rommerholm.
Uden problemer gjorde vi derefter landgang ved broen ved Enehøje og
samlede vort grej med til grillpladsen. Vinden var skiftet til sydvest, men
aftagende. Finn ville hellige sig det agtværdige job som grillmaster, medens vi andre vandrede forbi hvalkæberne med den flotte udsigt over
fjorden til klintetrappen i vest, hvor Langelandsbæltet og Albuen lod sig
beskue. Skibstrafikken er ganske imponerende, der er altid noget at se.
Indimellem en blå Mærsk-båd, en færge fra Colar Line, og den spritnye
færge til Tårs var kommet i drift igen.
Vi gik turen langs med kysten med de væltede træer efter vinterstormene til Fugletårnet, og så tilbage til mesterkokken, der var klar med et
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godt, saftigt stykke kød og kartoffelsalat. Det smagte, og selv om bageren havde haft kransekager med, havde vi ikke kunnet få en bid mere
ned!
I magsvejr gik hjemturen forbi resterne af Munkholm, der efterhånden er
noget medtaget af vind og vejr. Tilbage ved klubhuset blev nogle vel
modtaget og afhentet af deres bedre halvdele. Mon ikke vi alligevel er
tilgivet vores springtur? Det var i hvert fald nogle glade mænner, pigerne fik
hjem.
En fin tur i Nakskov Fjord. Som perler på snor.

”Det var dengang” - i løbet af jubilæumsåret bringer Årebladet
en serie indlæg skrevet af tidligere formænd, hvor de beretter
om stort og småt.

Et par episoder fra min tid i Nakskov Roklub (1964
– 69)
Af Ejnar Lauesen – formand 1967-1969
Formanden for GRIN var dengang Aksel Jørgensen. Han var lidt korpulent, så han blev kaldt formand Mao. Jeg blev kaldt formand Lao. Ved
kanindåben kom kong Neptun med følge, og Aksel Jørgensen var kong
Neptun. Han havde en gave med til mig: En øl – Skibsøl!! Jeg mener ikke
den bliver lavet mere. Han havde en almindelig øl med til sig selv og sagde skål. Aksel vidste godt, hvordan den skibsøl var. Den smagte afskyeligt, men jeg måtte tåle mosten og drikke hele flasken.
Vi havde flere traditioner i GRIN. En af dem var en fisketur om efteråret.
Vi sejlede med en fiskekutter fra Langø og ud i Langelandsbæltet, hvor vi
pilkede torsk. En af deltagerne blev søsyg så snart vi kom ud af havnen,
hvorefter han gik nedenunder og lagde sig. Han blev trolig ved med at
tage med hvert år, og hvert år gik han nedenunder med søsyge, og han
fik overhovedet ikke fisket.
En anden tradition var en sildetur. Vi gik ud til et traktørsted i Aunede
Skov den sidste søndag i januar. Der fik vi kogte saltede sild. Det var jo
tidligere en delikatesse for mange lolliker, men knap så almindeligt mere.
Vi havde et nytilkommet medlem fra København, nu direktør for et selskab i Nakskov, med et år. Disse sild var ikke hans store nummer. Han
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inddelte sin tilværelse før og efter han smagte kogte saltede sild.
En sommersøndag var jeg ude at ro en tur i en sculler. Det var pragtfuldt
vejr, og jeg nød turen. På et tidspunkt lå jeg i havnen mellem det tidligere værft og Strandpromenaden. Det var dengang færgen mellem Lolland
og Spodsbjerg sejlede helt ind i havnen. Jeg lå uden for sejlrenden, for
jeg havde godt set færgen. Fra Randers Roklub var jeg vant til at skibene
i Randers Fjord lavede bølger, men de løb ind i sivene langs kanten af
fjorden, og så forsvandt de. På et tidspunkt hørte jeg en brusende lyd
bag mig. Det var bovbølgen fra færgen, der ”brækkede” lige bag mig, og
5 sekunder efter lå jeg i vandet. Det var en lidt flad fornemmelse at ligge
der, medens passagererne fik sig et billigt grin. Det var fordi vandet var
så lavt der, at bølgen ”brækkede”, og så opdagede jeg også, at jeg kunne bunde og kravlede slukøret op i sculleren igen.
Vi havde byfester en gang om året (vistnok i august) for at skaffe kapital
til en sportshal. Alle sportsklubber blev engageret i arrangementerne, der
havde forskellige temaer. Jeg mener, den første
byfest havde temaet: ”Skæg i Nakskov”. Alle
mænd lod skæget stå i en periode op til byfesten, hvor vi alle blev barberet. Det næste år
var: ”På hat med Nakskov”. Der var bl.a. et
langt bord i Søndergade, hvor vi spiste og festede. Næste dag skulle vi rydde op, og så var
Søndergade lang, når vi skulle feje gaden med
små koste.

Ejnar Lauesen - ja, sådan ser
jeg ud i dag!
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I Årebladets serie om den tidligere Lolland-Falster Kreds roklubber er vi nået til:
Stege Roklub
Af Hans-Jørgen Føns Jørgensen, formand, Stege Roklub.
Stege Roklub blev stiftet marts 1925 og var i mange år en traditionel roklub, faktisk helt frem til 1983. I 1983 købte Stege Roklub 3 glasfiberkajakker, og dermed indledte Stege roklub en ny æra, hvor aktiviteterne
blev mere spredt. I årene der kom blev der købt lidt flere kajakker ind,
men først efter 2000 tager det for alvor fart. I år 2000 starter klubben en
kajak polo afdeling op, og får sponsor midler til at starte med 8 polo kajakker plus udstyr. I år 2006 køber Stege roklub de første to havkajakker,
og året efter to mere. Endnu en rogren bliver implementeret i klubben.
Det seneste bådindkøb skete 2010, hvor klubben købte en såkaldt gig
båd.
Inriggerne, som startede det hele, var i mange år det faste samlingspunkt i klubben, sammen med diverse in- og outriggede robåde. Der har
været stor tur aktivitet, og medlemmerne har roet over hele Danmark,
og i Nordeuropa. Der har været mange både gennem klubben, og de er
alle blevet brugt flittigt. I 60´erne blev klubhuset udbygget med en større bådehal, og der kom flere både til. Til klubbens 75 års jubilæum blev
der indkøbt en helt ny inrigger, til dels for sponsormidler. Dette er klubbens foreløbige højdepunkt, hvorefter søgningen til inrigger bådene begynder at falde. Her i år 2012 står vi med det laveste antal medlemmer i
klubbens historie inden for den rogren, og klubben skal derfor i gang
med at få genopbygget en livlig inrigger afdeling. Klubben råder i dag
over 5 inrigger både, 3 single scullere, en dobbelt sculler og en gig båd.
Kajakkerne der kom til i 1983 har kun siden oplevet fremgang, hvilket er
kulmineret inden for de sidste fem år. Der har været en kæmpe interesse
for at ro kajak, og medlemstallet har vekslet lidt op og ned, men der har
inden for de sidste fem år været en konstant stigning i medlemstallet for
dem der ønsker at ro kajak. Der bliver arrangeret mange ture, og klubben har ændret frigivelsessystem til DKF´s EPP system, hvilket betyder,
at man kan komme udefra med et EPP bevis i hånden og ro i klubbens
kajakker uden først at blive frigivet. Der bliver arbejdet målrettet på at få
lavet kurser og få medlemmer frigivet til egen roning. Desuden bliver der
arrangeret mange ture hvert år, og mindst en tur Møn rundt. Klubben
råder i dag over 21 kajakker, heraf 6 havkajakker.
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Kajak polo der startede i år 2000 i Stege roklub havde en svær start, men
har de sidste mange år haft et konstant medlemstal. Det er nogle meget
engagerede medlemmer klubben har, og de er langt fremme i rækkerne.
I år spiller seniorerne i 2. division mod normalt i 1 division. Junior hold
har vi desværre ikke i år, men vi har altid haft dygtige juniorer. For to år
siden blev de således nr 3 ved Danmarks mesterskabet. Og så skulle jeg
måske lige nævne, at den ene af vores junior polo spillere i dag er landsholdsspiller på kvindepoloholdet, og derfor udelukkende træner i KBH,
men har bibeholdt medlemsskabet til Stege Roklub!
Den energi og den måde det kører på, til både polo og i kajak, vil vi prøve at overføre til inrigger på samme måde. At flest muligt af de gamle
traditioner bliver bibeholdt, men parret med nye måder at gøre det på.
Det er på denne måde vi vil forsøge at skabe fokus på også inrigger roning, så vi igen kan få en stor medlemsskare, der ror denne type båd. Vi
ser det som vigtigt i vores lille klub at have tre stærke rogrene, så vi ikke
bliver sårbare over for, at medlemmer melder sig ud, idet vi ikke regner
med, at der bliver meldt medlemmer ud i alle tre rogrene på en gang.
Vores klubhus med
en 4-åres inrigger
klar på vandet.

En samling af vores flotte havkajakker.
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… 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.
Så skete det som aldrig må ske...
Efter årets første rotur, havde Jørgen Mau fået den ganske udmærkede
idé, at han ville give en flaske snaps. Men – men - men i omklædningsrummet stillede han sin taske for hårdt på gulvet, lidt for hårdt, med det
resultat at flasken går i stykker. Det fortælles, at de tilstedeværende lå
og slikkede gulvet rent! Ved den efterfølgende spisning fik Jørgen Andersen den udmærkede idé, at der blev holdt 10 sek. stilhed for den
spildte snaps.
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Kom gratis til jubilæumsfest…
Et utroligt flot tilbud. Tilskud fra fond gør det muligt at invitere et antal
gæster gratis med til jubilæumsfesten samtidigt med, at man får tilskud
til drikkevarerne, stod der på hjemmesiden.
Nakskov Roklubs bestyrelse har søgt og fået bevilliget en pæn sum fra
Festkjær Fonden, der er en social fond, hvis hovedformål det er at bevare gamle venskaber. Kasserer Otto Møller fortæller til nakskovroklub.dk:
Ved årsskiftet undersøgte vi flere forskellige fonde for at få tilskud generelt til roklubben. Her faldt vi over Festkjær Fonden og kunne konstatere,
at vores jubilæumsfest var et arrangement, der faldt inden for fundatsens
rammer, og sendte derfor en ansøgning af sted. Vi havde faktisk glemt
ansøgningen, men her ganske kort før deadline for tilmelding til jubilæumsfesten fik vi så et positivt svar, og det er da en særdeles glædeligoverraskelse, som vi håber, vil få endnu flere til at deltage i vores jubilæumsfest den 28. april 2012.
Fonden har bevilliget et antal fribilletter, der dækker kuvertpris og et
pænt tilskud til drikkevarer,
og de skal fordeles ved lodtrækning blandt de rettidige tilmeldte. Hvis
man ønsker en fribillet, skal man hurtigst muligt sende en mail til lthygesen@youmail.dk …….og det var der faktisk en del der gjorde!!! Problemet
var bare at artiklen kom på hjemmesiden d. 1. april. Godt fundet på Leif
Konfettibombe ved standerhejsningen – helt lovligt…
Efter æresmedlemmernes overrækkelse af deres jubilæumsgave, i form
af en ny hjemmeside, lød der et ordentligt brag og det dryssede ned med
sølvglimmer over hele pladsen. Hvor kom det fra? Såmænd fra en konfettibombe affyret af Leif Thygesen. Han har bevis fra Sikkerhedsstyrelsen
(sikkert den kongelige) og er dermed udnævnt scenefyrværker og har
derfor tilladelse til at anvende festfyrværkeri og scenefyrværkerivirke!
Et rigtigt NR ro Hurra…
I sit referat af generalforsamlingen på hjemmesiden havde Leif Thygesen gjort vrøvl over den måde, der blev råbt hurra på for den gamle hæderkronede klub. Det blev der rådet bod på til standerhejsningen, idet
æresmedlem Torsten Schultz lærte forsamlingen at gøre det rigtigt –
nemlig: Først 3 x mellemlange Hurraer, så 3 x ultra korte hurraer med
mere tryk på og afsluttende med 1 x NR, med rigtig megen tryk på. Husk
det så til næste gang!
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En ukendt (for mig) dukkede op…
Der dukkede en nygift gammelt tidligere medlem op til standerhejsningen - Erland Toftegård Jensen, sammen med sin Alice, og havde en
hilsen i form af en flaske med – også fra tidligere medlem Ole Birk
Henriksen. Erland fortalte meget beskrivende om sin tid som træner for
kaproerne, bestyrelsesmedlem og kasserer samt med til at skrive meget i
Årebladet i slutningen af 60’erne – så det var hyggeligt for den nuværende at møde en fra ”dengang”. Ved samme bord sad John Boesen, også
fra ”dengang”, og blandede sig og fortalte om sine meritter, da han skrev
til de legendariske Festaviser, der i sin tid udkom til afslutningsfesterne.
Kalle stopper med gymnastikken…
Rygterne gik i lang tid - Kalle stopper med at lede gymnastikken med
udgangen af denne sæson. Det blev så sidste gymnastikaften d. 14.
marts, hvor Henning From tog videoklip af anstrengelserne på gulvet
og i ribberne og afslutningssildeturen blev forlagt til ”Plammen” – og alt
det gjorde Kalle så glad, at han tager et år mere. Godt gået Kalle.
Det var da godt vi mødte op det rigtige sted…
Roklubbens 125 års jubilæum blev på selve stiftelsesdagen den 23. april
markeret med krannedlæggelse ved roklubbens stifter Alfred Wibollts
grav – stod der på vores hjemmeside. Tro det eller la’ vær’ – vores formand Morten Knudsen er utrolig hurtig og skarpsindig. Han var der
med det samme med en mail: Der er noget som ikke helt passer sammen. Godt nok har der været noget om, at man for nylig væltede den
gamle kran på værftet ved den nu opfyldte dok, men det har da vel ikke
noget at gøre med vores nedlæggelse af krans, eller har det? Det er arbejdsbetingelserne for både webredaktør og Årebladsredaktør at skulle
udrede, forklare og besvare den slags henvendelser fra/til formanden!
Nyt stativ til pagajerne…
Det er detaljerne der skaber helheden. I årevis har pagajer nærmest været smidt i en rodet bunke ved siden af åregraven til outriggerårerne.
Men nu er det slut. Med enkle midler - et par planker og nogle beslag
beregnet til ophængning af haveredskaber har Poul-Erik Wullf-Høyer
skabt orden i tingene. Samtidigt er opbevaringen af pagajerne gjort meget mere sikker, så der er ikke længere er overhængende fare for, at en
eller flere af pagajerne vælter og ødelægges. Det nye pagajstativ er endnu en fin detalje, der er med til at skabe orden i bådhallen.
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Sådan kan vi få nye medlemmer…
Da vi under udturen på morgenroningen d. 18. april kom til NS Roklub
beordrede Jørgen Andersen styrmanden Willy Mølgaard til at lægge
til ved deres anløbsbro, og så blev der ellers pakket ud. Frem med tallerkner, bestik, små glas mv. og op af Jørgens taske kom nogle flotte
stykker smørebrød med flæskesteg og alt det dér skal være ovenpå. Det
var blevet til overs ved et Hjerteforeningsarrangement aftenen i forvejen,
hvor orkestret ikke kunne spise op – men det ku´vi! Så en lille morgenbitter til, og så sku’ vi også ha’ en øl, men dem havde Jørgen glemt (det
kan altså ske, at han glemmer noget)! Så over til Kalle for at skaffe lidt
øl, men han var fornuftigvis ikke hjemme! Men så havde Willy Mølgaard
jo lige lidt kransekage med til kaffen! Men det bedste af det hele var, at
under spisningen dukkede Ole Sadolin Nielsen og Kran Gerner op fra
NSR, der skulle ind at ro i romaskiner. Da de så bespisningen, hvilket vi
selvfølgelig meget malende beskrev som et fuldstændigt normalt morgenmåltid til morgenroning, udtalte de helt klart, at de ville overveje et
klubskifte!
Det er altså nogle billige point…
Freddy Black holdt en munter og spændende standerhejsningstale,
hvor han blandt andet fik givet en ny version af forkortelsen FNIS. Det
står selvfølgelig for Flotte Nakskov Piger i Søen sagde han, velvidende at
F’et står for friske. Det fik naturligvis humøret endnu højere op hos de i
forvejen spændte og glade FNIS-piger og udlægningen står i skærende
kontrast til GRIN!
Team Nakskov sluttede i den bedste halvdel…
Det holdt hårdt, men det lykkedes for Team Nakskov at holde fast i placeringen som nummer fem i Grand Prix turneringen, og dermed var en
plads i den bedste halvdel i hus. I sidste runde, der bød på 4 x 15 minutter, blev det til en syvendeplads, men på grund af stabilitet og deltagelse
i alle runder, belønnes man med en samlet femteplads. Resultatet af femte runde og den samlede slutstilling kan ses på hjemmesiden.
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Festdag i NS Roklub…
Det blev en festdag for vores gode kollega og samarbejdspartner NS Roklub, da klubben for første gang i de sidste cirka 10 år holdt standerhejsning. Samtidigt
kunne man for første gang i 20 år døbe nye både. Den nye coastalbåd fik
navn efter NS Roklubs tidligere mangeårige og legendariske formand, og
blev døbt ”Ib Sommerfeldt” af viceborgmester Hanne Møller. Nuværende formand for NS Roklub, Erik Pedersen, inviterede efter standerhejsningen Nakskov Roklubs medlemmer til at prøve den nye bådtype. Ved
standerhejsningen var Nakskov Roklub repræsenteret af formand Morten Knudsen, kasserer Otto Møller, Poul-Erik Wulff-Høyer, Kalle
(der i øvrigt også var med i 1949, da NS Roklubstartede) samt Leif Thygesen.
MUH-ligvis – den sjoveste oplevelse…
De økologiske bønder reklamerer med den dag, hvor økokøerne kommer
på frit græs, nemlig den 22. april. De skriver, det skal opleves at se hvordan køerne springer glade og forventningsfyldte ud i deres rette element.
Så skulle bønderne bare opleve, hvordan vi roere har det, når standerhejsningen er overstået, og vi kan komme på vandet!

info@benteliasen.dk · WWW.bent-eliasen.dk
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Tilbagegang i ergometerkilometer…

2.302,9 kilometer blev det samlede antal kilometer, der blev roet i vores
romaskiner i vinteren 2011/12. I forhold til sidste vinter, hvor vi satte rekord med 3.078,2 kilometer er det en klækkelig tilbagegang på over 25
procent- men vi kan jo håbe, at medlemmerne tager revanche på vandet!
Sidste år var der 37, der havde prøvet vores maskiner - i år er tallet faldet til 22, så også her er der en markant tilbagegang. Du kan se det samlede kilometerregnskab på hjemmesiden under KM Statistik.
De plejer først at komme til grundlovsdagen…
Onsdag d. 16. maj så morgenroerne det første stolte svanepar med to
unger på fjorden. Det er noget tidligere end normalt, idet kendere ud
svaners formeringspraksis udtaler, at det første kuld først plejer at dukke
op omkring grundlovsdagen d. 5. juni.

Ny rengøringshjælp...
Vi har været heldige igen. Den 21. maj startede Susanne Holmkvist på
et rengøringsjob i klubhuset. Hun er at træffe hver mandag, onsdag og
fredag og sørger for, at der er rent og ryddeligt i klublokalerne, men det
udelukker jo ikke, at vi selv rydder op og stiller på plads efter os! Jenny
Larsen er kontaktperson til Susanne, som vi byder velkommen..
Spredt jubilæumssnak…
Vi kan ikke klage over opmærksomheden i forbindelse med 125 års jubilæet. Til receptionen strømmede det ind med gæster fra idrætslivet i
Nakskov, fra kredsens roklubber, officielle gæster og mange tidligere
medlemmer dukkede op, og gavebordet var fyldt med flotte gaver og
Lolland Brandvæsens orkester understøttede stemningen. Nakskov
Havn hyldede os med flagallé foran havnebygningen, NS Roklub kom
med deres gig firer ”Lilli” ud over deres Coastal Boat, og ExtraPosten
og Folketidende har dækket vore arrangementer meget flot, ligesom
Nakskov Web Tv har været på pletten. Dejligt med så megen opmærksomhed.
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Så tag dog din cykel Jørgen…
Nogle af morgenroerne tager sig en cykeltur til klubhuset for at være
varmet op, men Jørgen Andersen vil helst bilen. I midten af april, d.
10/4, efter roningen - båden spulet, badet taget, på med tøjet, Willy
Mølgaard og Svend Aage Nielsen var cyklet af sted – så stod Jørgen
Andersen der – hvor er mine bilnøgler! Hanne skal bruge bilen om lidt!!!
Henrik Stolt, Ebbe Andersen og Jørgen ledte alle steder. Endevendte
Jørgens tøj – ud på broen – kikke ned mellem brædderne – tømte det
ene og det andet - O resultat. Ebbe cyklede op til Nikolajhuset, hvor
Henny havde Ebbes bil, og så videre ud til Hanne for at få hendes bilnøgler. Da stod Hanne i døren med Jørgen i telefonen – han havde lige
fundet sine nøgler! De var faldet ned i bunden af en gammel sko inde i
hans skab. Morale Jørgen: Lad bilen stå og tag cyklen – Nåh nej, for der
taber du vel også bare nøglen til cykellåsen!

Hotel krukholm
Maribovej 134 • 4900 Nakskov
Tlf. 5492 2035
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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:p.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
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