
Kære alle 

 

Efter en særdeles vellykket afvikling af Lollands Havørn 2013 er der flere, som Nakskov Roklub skylder en 

stor tak. 

1. Tak til alle deltagerne, der kom fra Aalborg i nord til Nakskov i syd og fra Varde i vest til København i 

øst. Uden deltagere ingen kaproning, så tak fordi I tog turen til Nakskov – vi håber, at I synes det 

var umagen værd. 

2. Tak til alle annoncører store som små – uden annoncører ville det være mere end svært at få 

arrangementet til at hænge sammen økonomisk. En speciel tak til hovedsponsorerne Jyske Bank, 

Refa, Færgen, Lolland Kommune og Business Lolland Falster. En særlig tak til Chef for 

turismegruppen Business Lolland Falster Louise Posborg, der udover økonomisk støtte også 

glædede os med sit besøg under regattaen, og som i en weekend tog sig tid til at overrække 

medaljer for formiddagsløbene.  

3. Tak til Lolland Kommune Park og Vej Aktivering, for deres hjælp med at få området omkring 

klubhuset til tage sig pænt ud,  og tak for lån af tre smukke blomsterkummer. Det var en fornøjelse 

at kunne byde gæsterne velkomne i så flotte omgivelser 

4. Tak til alle andre som har hjulpet os med både store og små ting for at få regattaen til at fungere, 

herunder en tak til naboerne i Rosnæs Bådelaug , som uden at brokke sig stiller deres område til 

disposition for regattaen. 

5. Den sidste og største tak skal gå til de medlemmer, der har brugt mange timer på at få 

arrangementet til at fungere gnidningsløst. Vi er alle afhængige af hinanden, så hvad enten du har 

fejet pladsen foran klubhuset, gjort rent på toiletterne, været med i regattaledelsen, sørget for at 

cafeen fungerede, sørget for information, passet sekretariat, hjulpet til med at løfte både, grillet 

pølser, solgt sandwich, været kontrolpost, sat flag og bannere op, sejlet motorbåd, rengjort broen 

for andeefterladenskaber eller udført en af de andre utallige opgaver i forbindelse med vores 

regatta, så en kæmpe, kæmpe tak. Vi håber, at man undervejs også har hygget sig og tror, fuldt og 

fast på, at Lollands Havørn er med til at skabe klubånd og klubfølelse hos medlemmerne – og med 

den opbakning medlemmerne har vist, glæder vi os allerede nu til næste gang, hvor vi skal 

arrangere langdistancekaproning 
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