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Åreplask skrives og redigeres af 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 

Hvem skulle have troet det…                                                                                                             
Overskriften hentyder selvfølgelig til redaktørens totalt 
manglende viden – og interesse – for denne verdens 
elektroniske velsignelser i form af Facebook, Twitter, og 
hvad den slags nu hedder og kan, men Leif Thygesen, 
som kender til min (manglende) viden, har alligevel beri-
get/beæret mig, ved at lægge det sidste nummer af Åre-
bladet ind på Nakskov Roklubs Facebook gruppes for-
side, med en rosende omtale af bladet.  

Det er snart hver gang med Jørgen…                                                                                              
Poul-Erik Wulff-Høyer sad her i januar og trak i snoren oppe i en af ergo-
metermaskinerne, da han hørte støj nedenunder. Det viste sig, at det var Jør-
gen Andersen, der vandrede fortvivlet rundt og (også denne gang) ikke kun-
ne finde sine nøgler. Hvorfor har du dem ikke i en snor om halsen, spurgte 
Poul-Erik – der har jeg jo min telefon hængende, svarede Jørgen. Mere søg-
ning – flot resultat – de lå i Jørgens inderste træningsdragtslomme! 

Hvorfor måtte vi ikke se den film...                                                                                                                
Under besøget på Sukkermuseet ved GRINs Sildetur viste Henning 
From sin videofilm fra vintergymnastikken i sidste sæson – 17 minutter, 
der viste alle de gebrækkeligheder Calle udsætter de stakkels mennesker 
for. Henning ville også gerne have vist Sukkermuseets film ”Jens og de 
100 dage”, en sød film om en drengs oplevelser med roetog fra Horslun-
de til Nakskov, men- men- men, det var der ikke tid til iflg. formanden 
Finn Larsen, da man skulle skynde sig tilbage til sildene. Den halve time 
man skulle vente på sildene efter ankomsten til klubhuset, var der nogle 
der ment, havde været bedre udnyttet ved at følge roetoget! 



Tænk hvis det lykkes…                                                                                                                                          
Bestyrelsen ser lige pt. på hvordan vi kan få ny inspiration til at styrke 
kajakafdelingen i vores klub. I denne forbindelse havde bestyrelsen 
mandag den 4. februar 2013 besøg af udviklingskonsulent Malene 
Hjort fra Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) for at høre, hvordan 
forbundet kan hjælpe os, udtaler formand (tidligere) Morten Knudsen. 
Malene Hjort fortalte blandt andet om kajakroning for "De Knap så 
Førlige" - forkortet DKF og om mulighederne for at starte en 60+ 
gruppe, som erfaringsmæssigt skaber liv i klubben 

Brudepar navngivet…                                                                                                             
I februar bragte Folketidende et billede af et brudepar, der kom ud fra 
Skt. Nikolai kirke, hvor der stod roere fra Nakskov Roklub, som danne-
de espalier med årer og Lokalhistorisk Arkiv ville gerne have billedet 
identificeret. Og der var en hurtig reaktion fra bruden, der nu hedder 
Birthe Storgaard og bor i Rødby. Dengang hed hun Birthe Jensen og 
blev gift med Erland Toftegaard den 25. marts 1967 og begge var med-
lemmer af Nakskov Roklub. Parret er siden blevet skilt og begge gift 
igen – og Erland mødte op til vort 125 års jubilæum.  

Lad mig beholde mit hul…                                                                                                                                        
Som bekendt er materialerummet ved at blive renoveret. Fra 
rummet er der et hul direkte ud til det fri, som bruges til en slan-
ge, som forsyner toiletvognen med vand, når vi holder Lollands 
Havørn. For at sikre at hullet fortsat kan bruges, havde Finn foret 
hullet med et rør, som ragede en lille smule ud fra væggen. De 
flittige GRIN’ere, der spartlede væggene, skar imidlertid røret til og 
fyldte det med mørtel. Det opdagede Finn og rensede så røret og 
hullet, så det fortsat kunne bruges – men det fik ikke de flittige 
GRIN’ere til at spartle hullet til – lukkes skulle det, når der nu skul-
le males, hvilket igen fik Finn til at bede GRIN’erne om at sørge 
for, at hullet blev renset, så slangen fortsat kunne komme ud gen-
nem væggen, når det er nødvendigt. Hvordan kampen om det 
genstridige hul ender, venter vi på i spænding. Finn udpeger det famøse hul 

Få en hurtig kanindåb – bliv kajakroer…                                                                                         
Inspireret af forsidebilledet på Årebladets decembernummer, der viste 
klubbens seneste kanindåb helt tilbage i august 2006, foreslog Ebbe An-
dersen på den nys overståede generalforsamling – under eventuelt – at 
bestyrelsen igen skabte liv i en rigtig roklubtradition. Der er kommet en 
del nye til siden – godt nok i den ældre ende af aldersskalaen – som ikke 
er døbt, og som burde gennemgå, en måske alderstilpasset, kanindåb, og 
dermed blive rigtige roere. Kajakroer Henrik Madsen fangede med det 
samme ideen: I kan da bare komme med ud på en tur i en kajak, så kom-
mer dåben helt af sig selv! Og så vågnede Finn Larsen også pludseligt 
op: Og så kan vi jo holde en rigtig fest bagefter!   

Go’ presseomtale…                                                                                                                                 
Endnu engang fik vi en pæn omtale i Folketidende. 
Denne gang om vores generalforsamling. Det er 
godt pr for os. 


