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Af Leif Thygesen
Indrømmet! Det var ikke den nemmeste opgave I
blev stillet, men en gang imellem må det vel også
gerne være bare en lille smule mere svært end at
gætte på, hvad roklubbens formand Morten Knudsen hedder til fornavn.
Det var som sædvanligt ikke mange løsninger, der
ramte webredaktørens mailboks, men blandt de tre
indsendte løsninger var der en med ni rigtige. Og
det er så tankevækkende nok ”en tilflytter”, der er

bedre kendt på fjorden end roere, der ellers har roet
på her i mange år.
Tillykke til Erik Andersen – og jo, så var der også
lidt snyd. Erik var med i båden, da nogle af billederne blev taget – men pudsigt nok havde han fejl
netop på et af disse billeder – Nummer 4.
Da det åbenbart er webredaktøren, der har størst
fornøjelsen ud af konkurrencen – jeg har det herligt,
når jeg ror ud og tager billederne - var det nok sidste gang at dette koncept blev brugt. Og se så den
kommenterede løsning nedenstående.

Billede 1:
Broen på Enehøjes østside.

Billede 2:
Kuddeholm. Med Hestehovedet i baggrunden til venstre (den hvide stribe)

Billede 3
Dueholms sydspids.

Billede 4
Kåreholm set fra sejlrenden.

Billede 5:
Indsejling til Langø Havn. Den havde
alle gættet.

Billede 6:
Munkeholm set fra vest

Billede 7:
Sletnæs. Jo, det var en drillepind.
Hvem fa´en ror til Sletnæs?

Billede 8:
Rommerholm. Gættet af alle. De karakteristiske træer, som skarverne har
skidt ihjel røber lokaliteten.

Billede 9:
På Slotøs vestsside er der kun et markant træ!

Billede 10:
Smedeholm i Bogø Vig. Det var nok
den sværeste opgave af alle. Her må vi
ikke komme i yngleperioden (15.3. –
15.7.)! Men vindmøllerne i højre side
af billedet (testmøllerne i Savnsø Vig)
kunne måske være en hjælp. Det er
Store Vejlø Skov set fra vest i baggrunden)

Billede 11:
Store Riddersborg i Bogø Vig. Gættet
af alle.

Billede 12:
Vejlø med den gamle vindmølle.
Set fra øst helt inde i krogen, hvor
Vejlø bliver ”smal” i nordlig retning.

Billede 13:
Brændevinsstenen (Gættet af alle)
kombineret med Liberty Island

