Jubilæumssæson indledt med bravur
Af Leif Thygesen. Fotos Mette Bisgaard Christensen, Jakob Thygesen og Leif Thygesen
Med et brag af en standerhejsning indledte Nakskov
Roklub sin jubilæumssæson søndag den 25. marts
2012 kl. 10.00.
Cirka 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. Urene var stillet frem til sommertid, mens
flagene var stillet frem for at markerer festdagen for
byens ældste idrætsforening. Lav forårs sol 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 på Nakskov
Købstads Bygrunde matrikel nummer 864e, måske
bedre kendt som Skibsværftvej 2 eller slet og ret
Nakskov Roklubs klubhus. Nedenstående har
nakskovroklub.dk´s fotografer forsøgt at fange den
gode stemning.

Som traditionen byder, blev der budt
på frisk og velklingende messingsuppe
serveret af Lolland Brandvæsens Orkester

Formand Morten Knudsen bød velkommen og sørge for at standerhejsningen blev afviklet let og elegant.

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. Det fik naturligvis humøret endnu højere op hos de i forvejen spændte
og glade FNIS-piger

Æresmedlemmerne Torsten Schultz,
Poul Erik Wulff-Høyer og Leif Thygesen forærede klubben en ny hjemmeside i jubilæumsgave og fik samtidigt
lært forsamlingen, hvordan man råber
hurra for Nakskov Roklub på den helt
rigtige måde

Normalt sætter man en båd på vandet
for at markere sæsonbegyndelsen. Men
denne gang var der hele tre både ud at
prøve om vandet stadig er til at ro på.
Det er det. GRIN hilste pænt på klubbens gæster ved at rejse årer udenfor
roklubbens bro, mens FNIS-pigerne
(ikke med på billedet) var et festligt og
flot indslag i deres ens sponsordragter

Efter at stander og flag var hejst, blev
der serveret flot og velsmagende
brunch på første sal i klubhuset

Nogen benyttede lejligheden til at hygge sig i baren

Jo, det blev en dag som både formand
og hund kunne glæde sig over

