Outriggerroning – sjovt men svært
Færre fællesture med NS Roklub i 2010
Af Leif Thygesen
Er det sjovt? Er det svært? To drenge tager imod Erik Petersen og Signaturen og overfalder os med
deres spørgsmål, da vi lægger til ved NS Roklubs bro efter en rotur i dobbeltsculleren ”Carl Emil”
opkaldt efter Nakskovs tidligere navnkundige borgmester Carl Emil Hansen.
Med de to spørgsmål rammer de to drenge sømmet lige på hovedet. Det er både sjovt og svært at ro
outrigger, men når man først har fået det lært, kan man blive helt afhængig af det. I forhold til at ro
inrigger skal du tænke på balancen og du skal være koncentreret om roningen, mens snakken og
naturoplevelsen må vente til en anden dag.
I outriggeren er der virkelig tale om holdarbejde, og det er bydende nødvendigt, at man rammer
hinanden helt præcist, når man ror. Til gengæld kvitterer båden med fart og glid, og når man først
har prøvet det, kan man blive helt høj af det, og som en anden rojunkie søge oplevelsen gang på
gang.

Lejf Andersen(forrest) og Erik Petersen begge fra NS Roklub, har sammen med Signaturen lagt fra
til en frisk tur i inrigger til Tårs t/r. Foto Leif Thygesen.
Samarbejde med NS Roklub
Sidste år indledte NS Roklub og Nakskov Roklub et tæt samarbejde, hvor vi begyndte at komme
hos hinanden og ro sammen. Det bevirkede blandt andet, at vi flere gange i sæsonen 2009 kunne ro
otter, en fornøjelse man ellers ikke kan opleve som roer i Nakskov Roklub, da vi ikke har nogen
otter. Til gengæld prøvede nogle af NS Roklubs medlemmer så at ro inrigger, og oplevede hvordan
det var at ro 20 eller flere kilometer på en tur.
I år er det desværre blevet til færre ture sammen. Først var det vejret der drillede, siden var det Signaturen, der er Nakskov Roklubs uofficielle kontaktmand, der i perioder havde andre gøremål, og
endelig er der flere medlemmer af Nakskov Roklub, der har prioriteret anderledes i år. Alt det har

bevirket, at det endnu ikke er lykkedes, at få otteren på vandet med et blandet mandskab i 2010.
Men måske lykkes det – Signaturen har endnu ikke opgivet håbet.
Lidt fællesture er det dog blevet til, dels i inrigger og dels har Erik Petersen og Signaturen haft et
par ture sammen i en dobbeltsculler.
Erfaring
Når man skal ro outrigger er det en fordel at vælge en erfaren makker, og formand for NS Roklub
Erik Petersen er i den forbindelse ikke hvem som helst. Han er dansk mester i single-sculler i 1969
og 1975, og har desuden deltaget i Europamesterskaberne i 1967 i dobbeltsculler og i 1973 i toer
uden styrmand. Og Signaturen selv? I mine yngre dage - for mange kilo siden - roede jeg meget
outrigger, og det er som at lære at cykle, når man først har fået det lært, glemmer man det aldrig.
Men når Erik og Signaturen sætter sig ned i en dobbeltsculler sammen, er det lige pludselig Signaturen, der er den unge og uerfarne. Og det er en lidt pudsig fornemmelse, men om ikke andet er jeg
da bedre end Erik til at finde en dygtig rokammerat ☺
Romæssigt går det faktisk meget pænt og på en god dag når vejret er med os flytter vi båden i et
helt fornuftigt tempo, også når vi prøver at trykke til.

Erik Petersen og Signaturen fejrer det helt fantastiske ”outrigger- vejr”, hvor fjorden ligger som
tromlet med en tur i Nakskov Roklubs dobbeltsculler ”Vejlø”. Men cirka 30 minutter senere blæste
det op. Tja ”All good things come to an end”, som englænderne siger. Foto Henrik Petersen.
Prøv det
Har du endnu ikke prøvet at ro outrigger kan det anbefales at prøve. Start eventuelt i singlesculleren, og vil du med ud at ro otter, så henvend dig trygt til Signaturen. Den forbedrede roteknik
du opnår ved at ro outrigger vil du også få glæde af i inriggeren på motionsturen.
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