
Lollands Havørn 
3. afdeling af DM i langdistancekaproning 
Lørdag den 22. juni på Nakskov Fjord 
 
Cirka 35 to- og fireåres inriggere fra cirka 20 forskellige roklubber fra hele Danmark ventes til start, 
når tredje afdeling om Danmarksmesterskabet i langdistancekaproning roes på Nakskov Fjord 
lørdag den 22. juni kl. 11.30 – 17.00 under navnet ”Lollands Havørn” med Nakskov Roklub som 
arrangør. Det er 10. gang siden 1998, at Nakskov Roklub arrangerer en langdistancekaproning, og 
det der startede som en lidt ”vild” plan har vist sig en at være et ganske levedygtigt arrangement. I 
årenes løb har over 1000 roere ved selvsyn kunne konstatere, at Nakskov Fjord er et unikt område 
med gode romuligheder, og på den måde har Nakskov Roklub været med til at få Nakskov på 
landkortet for noget positivt. Kaproningen har således også bevirket, at langtursroerne har fået øje 
på Nakskov Fjord og Nakskov Roklub modtager i løbet af sommeren gæster fra mange forskellige 
roklubber, som har fået lyst til en rotur på fjorden. 
 
Fem løb 
Langdistancekaproningen er led i en landsdækkende turnering og udover i Nakskov, er der blevet 
roet i Præstø og Sønderborg og efter ferien roes de sidste to afdelinger i København og Kolding. 
Regattaen består af fem klasser 

1. 10 kilometer åben mix 
2. 10 kilometer masters mix 
3. 10. kilometer kvinder, seniorer 
4. 25 kilometer åben mix 
5. 25 kilometer mænd seniorer. 

I mix-klasserne er det muligt at kombinere på tværs af klubber, køn, alder og bådtype og deltagerne 
tildeles handicap, alt efter køn, alder og bådtype. 
 
Start og mål ved Nakskov Roklub 
Der vil være start og mål udfor Nakskov Roklubs klubhus ved Nakskov Havn. 
10 kilometer ruten går fra Nakskov Roklub til Slotø og retur, mens 25 kilometer ruten fører 
deltagerne rundt i næsten hele Nakskov Fjord. Først fra Nakskov Roklub til Tårs, derefter videre 
sydpå langs Enehøjes yderside til Langø og endelig retur til Nakskov Roklub. 25 kilometer-ruten på 
Nakskov Fjord er kendt som en af de bedste og mest krævende langdistancekaproningsbaner i 
Danmark, men i tilfælde af meget stærk blæst kan der af sikkerhedshensyn ske omlægning af banen. 
Kaproningen starter kl. 10.30 hvor bådene i 10-kilometer løbene startes med to minutters 
mellemrum. Fra kl. 13.30 roes de lange løb på 25 kilometer. 
 

 


