
Nakskov Roklub arrangerer 3. afdeling af langdistanceturneringen 
Der bliver rig mulighed for at se flot roning i Nakskov Havn og på Nakskov Fjord, når Nakskov Roklub lørdag 
den 22. juni fra kl. 10.30 arrangerer tredje afdeling af Dansk Forening for Rosports langdistanceturnering 
under navnet ”Lollands Havørn”. Der vil være start og mål ud for Nakskov Roklubs klubhus, og det vil være 
Danmarks absolut bedste langdistanceroere, der vil være til start i de flotteste både, der kan købes for 
penge. 
Der roes i fem forskellige klasser og på to forskellige distancer 10 og 25 kilometer. 10 kilometer ruten går 
fra Nakskov Roklub til Slotø og retur, mens 25 kilometer ruten er planlagt som en trekantsbane, der 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 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. Arrangørerne har et stort ønske, og det er, at 
vejret denne gang vil være lidt mere venligt stemt end ved de foregående tre kaproninger, så man kan 
sende deltagerne ud på trekantbanen til Tårs og Langø. Trekantsbanen giver ud over det at ro stærkt også 
udfordringer i form af at finde den rigtige rute på Danmarks ørigeste fjord og samtidigt finde en kurs, hvor 
man undgår lavvande, som er meget hårdt at ro på. Stærk blæst forhindrede i 2007, 2009 og 2011 at roerne 
fik denne udfordring, så arrangørerne håber meget, at det ikke igen bliver nødvendigt at lægge ruten om. 
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. 
Der vil være medaljeoverrækkelse for formiddagsløbene klokken cirka 12.30. Medaljerne vil blive overrakt 
af Chef for turismegruppen Louise Posborg fra Business Lolland Falster. Medaljerne for eftermiddagsløbene 
vil blive overrakt klokken cirka 17.00. 
Det er tiende gang, at Nakskov Roklub arrangerer en langdistancekaproning og selvom man efterhånden 
har god erfaring i at få tingene til at spille sammen, er det et stort arbejde at få alt på plads og sørge for at 
de gæstende roere får en god oplevelse i Nakskov og på Nakskov Fjord. Det er flere måneders planlægning, 
der gerne skulle gå op i en højere enhed, og der er rigeligt at se til med at servicerer de mange roere. 
Nakskov Roklub vil have 20 – 30 medlemmer i sving med forskellige opgaver blandt andet hjælp til 
søsætning, salg af forplejning og bemanding af sekretariatet. 
Vi har i år koncentreret vores informations om regattaen omkring vores hjemmeside 
www.nakskovroklub.dk og det ser ud til at virke. 31 hold med i alt 120 roere har meldt deres ankomst. Der 
er deltagelse fra Ålborg i nord til Nakskov i syd og fra Varde i vest til København i øst. 
Det er også denne gang lykkedes at tegne flere sponsorater end nogensinde før, så der er begrundet håb 
om at regattaen også økonomisk vil være en succes for Nakskov Roklub. 
Der vil være søsætning og forhaling ved natoslæbestedet på Sydkajen, mens klubhuset vil fungere som 
sekretariat og servicecenter med blandt andet salg af forplejning. 
 
 


