Vinterroerne på de vilde vover
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Hvad gør man når Nakskov Fjord er
dækket af cirka 30 centimeter tyk is
og man er vinterroer og gerne vil en
tur på vandet? Man tager naturligvis
mod indbydelsen om at prøve robassinet i NS Roklub. Indbydelsen kan
ses andet sted her på nakskovroklub.dk. Se ”Når julesulet skal
brændes af”.
Maskinroning er en udmærket træningsform, men roning i et robassin
er næsten den ægte vare, hvor du også
får trænet skivning af åren.
Så efter at isen havde sat en stopper
for vinterroerne hele december gik
det fredag den 7. januar til NS Roklub
for at prøve noget nyt og for at få rørt
sig lidt.

Sejlrenden ved Trælleholm set fra NS Roklubs bro. Der er” låg på
vandet” og man må finde alternative måder at ro på.

Jørgen F. Andersen, Ebbe Andersen, Svend Åge Nielsen, Willy
Mølgård og Hans Borchersen er, mens isen dækker Nakskov Fjord,
rykket indendørs med vinterroningen. Her prøver holdet ”En femmer uden styrmand”.

Som sædvanligt var humøret højt når
”de gamle drenge” mødes og de karske og ramsaltede bemærkninger føg
i gennem luften som snefnuggene under en god lollandsk snestorm: ”Du
må ikke træde i bunden af båden”,
”Det er min tur til at styre”, ”Glem
det - du har ikke styrmandsret til denne her” osv., osv. Jo, ironien og de
venskabelige drillerier trives i bedste
velgående hos vinterroerne.
”Better Safe than Sorry”, så Ebbe
havde medbragt redningsvest, men
den fik han dog ikke brug for. Et par
små maskinuheld var der også. Ebbes
sæde røg af skinnerne (selvom en
spejder normalt er god til at finde
”spor”) og Willy ”kringlede” svirvlen
af, men det satte ikke skår i glæden
ved arrangementet. Begejstringen for
oplevelsen, var så stor, at man allerede næste fredag gentager succesen.

