
Standerhejsning 2015 

 

Rigtig hjertelig velkommen til Nakskov Roklubs Standerhejsning 2015. En særlig velkomst skal lyde til 
formanden for Nakskov Handel –og Erhverv Klaus Møller som vil holde årets Standerhejsningstale. En 
særlig velkomst skal også lyde til Lolland – Falster Brandvæsens Orkester, som igen i år vil underholde os 
med deres altid dejlige musik. Orkesteret har, siden de var her i 2014, skiftet navn, da hed de Lolland 
Brandvæsens Orkester. 
 
I vinterens løb har der været klubliv både på vandet og i klublokaleren. Der har været liv i klubben flere 
dage om ugen. Vinterroerne har i vinterens løb tilbagelagt 255 km på 36 ture i personkilometer er der roet 
1019 km bådekilometer. Når de ikke har kunnet komme på vandet har de benyttet sig af klubbens ergometre. 
Andre har også benyttet disse til at holde formen vedlige. I alt er der i ergometer roet 2521,1 km hvilket er 
368,8 km mindre end sidste år. Topscorer i vinter blev Leif Thygesen med 648 km som nr. 3 og 4 kom i år 
to ungdomsroere henholdsvis William Wæver Christensen med 190 km og Sebastian Wæver Christensen 
med 189 km. Jeg kan opfordre til at gå ind på www.nakskovroklub.dk for at se resultatet af vinterens 
ergometerroning. 
 
I vinterens løb har der også været klubaftner for klubbens GRIN medlemmer. Der er renoveret to af 
klubbens inriggere. Nogle af klubbens medlemmer har sammen med medlemmer fra NS Roklub samt 
Thommas Frederiksen fra Teknisk Skole stået for fremstillingen af fem nye bådevogne i rustfrit stål. 
Materialerne til vognene er en gave fra Alfa Laval Nakskov, uden denne gestus var vognene ikke blev 
fremstillet. Tak til alle. 
 
Den kommende sæson vil byde på masser af spændende oplevelser bl.a. skal 4. afdeling af DFfR´s 
langdistancekaproning afholdes, som ”Lollands Havørn” her på Nakskov Fjord lørdag den 8. august. 
Vi skal også være arrangør af Rokreds Sydhavsøerne efterårstur. Der er mange andre spændende ting der 
kan deltages i, så derfor følg med på klubben hjemmeside samt på opslagstavlen i klubben. 
 
Der vil også i år være et stort samarbejde med NS Roklub bl.a. arbejder jeg selv og Erik Petersen lige nu på 
at fået samarbejde med skoler i byen, således at vi kan få 6-7 klasses elever med i konkurrencen ”Danmarks 
Stærkeste Klasse.”  
 
Sidste år kunne jeg fortælle at der var blevet bestilt en ny 2-åres inrigger med årer. Dette var muliggjort af 
fondsmidler til båden fra A.P. Møller Fonden som betalte båden. Årene blev doneret af LIONS Club 
Nakskov. 
Det ville have været dejligt om vi igen i år kunnet have præsenteret en ny båd, men det må dog vente lidt 
endnu, men vi er godt på vej. Lige kort før jul fik vi doneret Kr. 65.000, - af Christa og Vigge Petersens 
Fond, således at klubben nu råder over Kr. 135.000, - på vores bådekonto. Målet er, at der kan døbes en ny 4 
–åres inrigger til Standerhejsningen i 2016.  
 
Der er fra TRYG Fonden doneret 10 stk. nye oppustelige redningsveste som vi tager i brug i dag. Vesten er 
velegnet til, at have på under roningen. 
 
Tilbage er kun at sige at jeg håber på en god sæson både sportsligt men også socialt. 
 
Endnu engang velkommen til alle. 
 
(Give ordet til Klaus Møller) 


