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Hæder til vores Mr. Rowing – Leif Thygesen (tv), der her får overrakt
Melballe plaquetten af formanden for DFfRs Motions- og turudvalg Niels
Iversen, Århus. Læs mere inde i bladet.

Redacteurens klumme
Det er så årets sidste nummer af Årebladet. Igen fyldt med mange
artikler der afspejler livet i og omkring vores roklub – der sker faktisk
meget. Igen har mange medvirket med pen og fotoapparat og
beredvilligt sagt ja til at tage et nap med. Tak for indsatsen.
Også tak til hele ”det tekniske personale” med tegning af annoncer,
opsætning af bladet, trykning, samling og distribuering i 2009 – dejligt at
opleve klubånden.
Det var det første år i farver og egenproduktion og til det første
bestyrelsesmøde i januar skal indhold og proces evalueres, skynd dig at
give det besyv til bestyrelsen – var der nogen der sagde hjemmeside? Spændende bliver det, hvor vi ender. Glædelig jul og godt nytår.
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Nyt fra bestyrelsen
Af Morten Knudsen
Økonomi har gennem 2009 været i fokus, og det er gennem kassererens
store indsats lykkedes at vende de sidste års dårlige regnskaber til et
længe ønsket plus. Dette ville ikke have været muligt uden medlemmernes ekstra håndsrækning i form af ekstra kontingentindbetaling.
De ekstra økonomiske midler som er kommet ind er bl.a. blevet brugt til
investeringer, som vil give langsigtede besparelser i form af installation af
fjernvarme samt ombygning af klubhusets centralvarmeanlæg, ligesom
der også er opsat termostatstyring i klublokalet for at nedbringe udgifterne til opvarmning af lokalet.
Bestyrelsen har brugt mange kræfter på at finde løsninger, som kan give
klubben flere besparelser i de daglige udgifter til drift. Der er bl.a. investeret i en printer for at bringe omkostningerne til trykning af Årebladet
ned, og der er indsamlet mailadresser fra medlemmerne for at nedbringe
udgifterne til porto.

•
•
•

Sport
Fritid
Største udvalg
INTERSPORT
Nygade 1 B • 4900 Nakskov • Tlf. 54 92 71 01
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Det har længe været et ønske fra klubbens medlemmer, at der blev taget hånd om rengøring i klubben. Især toiletter og omklædningsrum har
været et stort debatemne blandt jer medlemmer. Bestyrelsen var derfor
meget glad for, at det lykkedes at få en aftale om et samarbejde mellem
Aktivcenter Lolland og Nakskov Roklub. I gennem de sidste 6 måneder
har Karina Hansen, som vi har fået tilknyttet klubben, sørget for at både
klubbens opholdsrum, toiletter og omklædningsrum har været rene. Det
har været en fornøjelsen at komme til rene og indbydende lokaler hver
gang, man er kommet i klubben. Desværre kan vi ikke være sikre på at
denne aftale får lov at forsætte. Bestyrelsen håber dog på, at vi endnu
engang kan forlænge aftalen med 3 måneder. Hvis det ikke lykkes, skal
vi have fundet en anden løsning på den løbende rengøring af vores lokaler.
I løbet af efteråret har Leif Thygesen været bestyrelsen behjælpelig med
at søge midler til bl.a. nyt inventar via diverse fonde. Der er indtil dato
givet tilsagn fra 3 fonde på i alt kr. 30.000. De 3 fonde er Tuborg Fonden
med kr. 15.000, Lollandsfonden med kr. 5.000 og Sydfyenske Dampskibsselskab med kr. 10.000. Disse penge er alle låst til de specifikke formål, som vi har søgt til. En af de ting som medlemmerne kan glæde sig
til er 1 til 2 nye ergometre.
Mange medlemmer har ydet en stor indsats i årets løb med løsning af
praktiske opgaver. Der skal ikke her nævnes navne, men vi kan bl.a.
glæde os over en færdiggjort renovering af vore baderum, installation af
fjernvarme, afviklingen af Lollands Havørn og her for nylig afholdelsen af
afslutningsfesten. Dette, samt mange andre større og mindre opgaver
der er løst, er med til at give indhold og udvikle de rammer vores klub
skal virke i, for at vi alle kan få masser af gode oplevelser i Nakskov Roklub.

Jeg vil gerne ønske alle klubbens medlemmer
en glædelig jul samt godt nytår.
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Aktivitetskalender
frem til 1. april. Kalenderen kan være ufuldstændig, så hold derfor øje med opslag i klubhuset!
Klubhuset er åbent for alle medlemmer tirsdage, onsdage, torsdage fra
kl. ca. 17,45 til ca. 20,30 – klar til en tur i romaskinerne eller socialt samvær. Du kan booke tid i ergometer fra uge til uge. Vær opmærksom på
at FNIS har fast tid på ergometer mandag fra kl. 17 til 19 og URO tirsdag
og torsdag fra kl. 17 til 19. Har man brug for sin egen nøgle til huset, så
kontakt formanden.
… generelt for medlemmer:
24/2: Generalforsamling kl. 19.00
28/3: Standerhejsning
… specielt for UROér (Ungdomsroerne)
Ikke afklaret
… specielt for ungdomskaproerne
Ikke afklaret
… specielt for kajakkerne
Der er ingen datoer for kajakaktiviteter i vinter
… specielt for FNISér (Friske Nakskovpiger i Søen)
9/12: Glögg og æbleskiver – husk en pakke
Hver tirsdag kl. 17.30 – 19.30 ergometertræning – derefter madpakkespisning
… specielt for GRIN’er (Gamle Roere i Nakskov)
7/12: Klubaften – juleGRIN kl. 19.00
4/1: Klubaften kl. 19.00
31/1: Sildetur kl. 8.00
1/2: Klubaften
1/3: Klubaften
7/4: Standerhejsning
… specielt for vinterroere
Går i bådene hver fredag kl. 13.00
Dage og bemanding fremgår af skema på opslagstavlen
… specielt for gymnasterne
Vintergymnastikken afholdes hver onsdag kl. 16.45 – 18.00, til og med
onsdag d. 17. marts, kun afbrudt af juleferien.
Lørdag d. 20/3: Sildetur
Gymnastikken foregår i Drengesalen på Byskolen.
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… aktiviteter afholdt af Kredsen
27/2: Åbne LF mesterskaber i ergometer
… aktiviteter afholdt af DFfR:
12/12: Åbne Sjællandske mesterskaber i ergometer
9/1: Åbne Jyske mesterskaber i ergometer
30/1: DM i ergometer
Der er andre roklubber end os!!
Årebladet indleder hermed en artikelserie om Lolland-Falster Kredsens
roklubber.
L-F Kredsen omfatter: Bandholm Roklub, Maribo Roklub, Nakskov Roklub, Nakskov Skibsværfts Roklub, Nykøbing Falsters Roklub, Nysted
Roklub, Saxkjøbing Roklub, Stege Roklub og Stubbekøbing Roklub.
Vi vil løbende få de forskellige roklubber til at skrive et indlæg, der bl.a.
vil berette lidt om klubbens historie, medlemstal, husfaciliteter, robåde,
særlige klubtraditioner, rofarvand, overnatningsmuligheder etc., så vi
kan få et lille indtryk af vore lokale roklubber.
Vi starter med Bandholm Roklub, hvor GRIN’s formand Finn Larsen trådte sine rosko og fik drengepokalen i 1960 for 146 km.!

Bandholm Roklub

Af Leo Jensen – formand for
Bandholm Roklub

Bandholm Roklub har i dag 32
medlemmer, hvoraf 10 passive
og gennemsnitsalderen er 64
år – så det er ikke ungdomsafdelingen der fylder mest!
Vores gamle klubhus, som blev revet ned i 1998.
Vi holder til i et nyt havnehus
indviet i år 2000, som vi har fælles med sejlklubben og bådelauget. Her
har vi eget klublokale og fælles motionsrum med 4 romaskiner, håndvægte etc. med de øvrige. Der ud over har vi vort egen bådehal, hvor vi
har en 4 åres inrigger (ny) og fire 2 åres inriggere, hvoraf den ene er ny.
Men inden da, har vi en lang bevæget historie, hvor tingene er gået op
og ned gennem tiderne.
Bandholm Roklub blev stiftet 31/07-1936 som en afdeling af Bandholm
Gymnastikforening. Den 28. april 1954 var der indsendt forslag til generalforsamlingen om Roklubbens frigørelse fra Gymnastikforeningen, hvil-
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ket blev vedtaget og hurtigt kom der gang i den selvstændige klub.
I 1955 var et medlem på instruktørkursus i København, det varede en
uge og til en pris af 35 kr., og der var 25 aktive – og efter anvisning fra
Greven blev det første spadestik taget d 20. juni 1958 til det nye hus, og
på klubbens stiftelses dag kunne der holdes rejsegilde.
I årene herefter var der godt gang i klubben. Der var de årlige ture til
”Resle” med de mange dyster i forskellige discipliner, kaproning med
Sakskøbing Roklub samt andre ture. (Her kan Finn Larsen nok fortælle et
eller andet fra sin tid i Bandholm)
Først i 70`erne var det slut med Resle turene (det der nu hedder Alstrup), men blev genoptaget i et vist omfang i 80’erne, hvor vi også havde fornøjelsen i 1982 at afholde et romotionsstævne for LF kredsens
medlemmer med 59 deltagere til en skøn dag på vandet med fest bagefter, men så begyndte det at gå nedad for til sidst at gå helt i stå.
Først i halvfemserne fik de resterende i bestyrelsen besked fra Knuthenborg Gods om, at hvis der ikke kom gang i klubben, skulle den lukkes.
Det lykkedes så at skaffe nogle personer til at få gang i klubben, og vi
når lige at komme i gang, da vi får besked på at huset skal rives ned, for
at gøre plads til en kajforlængelse samt et magasin lige hvor roklubben
ligger. Der var ingen betænkningstid - bådene fik vi lov til at opbevare i
nogle siloer i skidt og møg og det kostede 2 firere, og nedrivningen af
huset begyndte i april 1998.
Det blev ikke til meget roning de næste par år, bådene var altid fyldt
med støv og rottelort. Der var altid rengøring før brug, samt det nye sted
hvor bådene skulle sættes i vandet var ikke optimalt. Der kunne ikke klages, huset havde jo fået lov at ligge der i 40 år med lys og vand uden at
det havde kostet en krone.
I år 2000 var der så en ny bådehal klar, og vi skulle til at finde ud, af
hvordan bådene skulle anbringes. Der var ikke mange diskussioner, vi
var kun en 5 stykker tilbage til at bestemme! Fra 2001 til 2005 havde vi
flere nye medlemmer som var med det ene år og ude igen det næste år.
Så i juni 2006 havde vi besøg af Rikke Halskov fra DFfR, og vi fik nogle
ideer til hvad der kunne gøres angående medlemstallet. I august holdt vi
åbent hus, og da dagen var slut havde vi fordoblet medlemstallet, det
betød da meget for os.
2007 blev året i klubbens historie. Vi havde for første gang fremsendt
ansøgninger om penge til nye både. Overraskelsen var stor - det gav
penge til 2 både. I august holdt vi igen åbent hus, og det gav igen flere
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medlemmer, så ved standernedtagningen blev der holdt bådedåb på en 2
åres- og en 4 åres inrigger.
2008 blev året med flest roede km. Flere gange til Sakskøbing, Askø,
Fejø, Femø, Kragenæs, Lindholm og Blans. Vi har jo det mest pragtfulde
rofarvand i Smålandshavet, hvor vi kan ro mange ture uden at komme
den samme vej hjem. I weekenden er der altid gril med i båden, eller
også er der et hold klar, når vi kommer frem. 2008 blev også året hvor vi
igen roede til Alstrup og en gammel tradition er genoptaget.
Så kom og besøg os, oplev Smålandshavet, overnat i Havnehuset – I er
meget velkomne.

Til højre det flotte Havnehus med vores
fællesrum. I baggrunden vores bådehal.

Vores bådhal fra 2000
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Så er klubben gået i vinterhi – eller er den?
Godt nok markerer standerstrygningen, at der drosles ned for aktiviteterne på vandet, men hele klublivet går heldigvis ikke i stå. Der er forskellige aktiviteter rundt omkring i hjørnerne af foreningen. Redaktøren har
været på en lille tur med fotografiapparatet og forsøgt at indfange noget
af ”livet i vinterdvalen”

Ihærdige FNISér – her Marianne Larsen, Jenny Larsen
og Karin Thauner – mødes
om tirsdagen til ergometertræning og slutter med at
spise de medbragte madpakker sammen

Nej, nej, det er ikke fra fredagsbønnen, men ihærdige ældre
roere, der holder formen ved
lige hver onsdag i Byskolens
og det er Kalle der sørger for
at de kommer helt ned det
rigtige antal gange

GRINérne mødes den første
mandag i hver måned til klubaften. Fotografen kom for
sent, så han nåede lige at
fange dem på vej ud af døren
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Heldigvis er der også nogle der gerne
vil på vandet. Her er vinterroerne ved
at gøre sig klar på den intermistiske
ponton, havnen venligst har stillet til
rådighed.

Der er intet som at komme ud i
den friske luft, bare man er klædt
godt på.

Der svedes og arbejdes hårdt når
”Team Nakskov” træner til Firer
Grand Prix. Her er det Michael der
forbereder sig til næste runde, der
er 12.500 meters stafet.
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Vinter Firer Grand Prix
Af Leif Thygesen

De fleste af os ror ikke på vandet om vinteren, men til gengæld er der
flere, der holder formen ved lige i roergometrene. For at få lidt afveksling
i træningen har et hold meldt sig til Firer Vinter Grand Prix, som er en
verdensomspændende konkurrence i forskellige distancer på ergometret.
Man ror på hjemmebanen og indrapporterer sit resultat, og så kan man
se, hvor man bliver placeret i ”Verdensturneringen”
Michael, Morten, Erik og Leif har roet første afdeling, der var to gange
500 meter som stafet, hvor skiftetiderne tæller med. I herrernes veteranklasse ligger ”Team Nakskov” nu nummer ni ud af tolv, og det er langt
bedre end før set. Når vi tidligere har været med, har vi næsten altid fået
lov til ”at lukke døren” i tabellen. Vi konkurrerer med to finske, et svensk,
et engelsk og syv danske hold. Med tiden 13.35.2 minutter var Team
Nakskov godt et minut efter vinderne, men til gengæld også godt to minutter foran nummer 12, som er et hold fra Maribo. Så lige nu er Team
Nakskov Lolland Falsters absolutte bedste hold.
Fremtidens menu for Firer Grand Prix holdet står på 12.500 meter stafet,
2 x (4 x 1000 meter), 4 x 2000 meter og 4 x 15 minutter.
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Ålekongepokalen
Ålekongepokalen, som er en fast bestanddel af GRIN´s Ålegilde, blev
uddelt første gang i 1960, men dens historie er ikke så let at få styr på.

Hvem der har fået ideen til Ålekongepokalen vides ikke. Selve uddelingen
trækker tit gæster til Ålegildet, som f.eks. sponsorer, tidligere medlemmer der kommer langvejs fra eller venner fra andre roklubber. Ålekongepokalen hed for øvrigt Rejekongepokalen i to år i 70érne, hvor man ikke
kunne skaffe ål, så man udnævnte en rejekonge!
Pokalen består af et 2,5 liter rødt cognagformet glas stående på en femkantet birketræsfod, som Erik Clemmesen (Clemme) har stået og lavet
hjemme på sit køkkenbord, fortæller han. På foden er placeret sølvplader
med navnene på årets Ålekonge – og der er snart ikke plads til flere!
Kriterierne for at få pokalen har været meget forskellige gennem årene.
En del år var det den, der havde spist flest ål, så var der placeret en seddel under en tilfældig stol, senere var det f.eks. den der havde brune sko
på, og i øjeblikket er det GRIN´s formand, der bestemmer!
Følgende har modtaget Ålekongepokalen, og man kan stadig nikke genkendende til mange gamle Nakskovitter:
1960: Niels Lundsteen
1962: Bernhard Jensen
1964: Per Valentin
1966: Carl O. Sørensen
1968: Ole Aalmann
1970: Poul Fussing
1972: Harry Madelung
1974: Børge Larsen
1976: A.J.Schæfer
1978: John Jantzen
1980: Jack Dahl
1982: Ebbe Rasmussen
1984: Karl J. Jensen
1986: Børge Larsen
1988: P.E.Madsen

1961: H. Nielsen
1963: Andreas Lombroso
1965: Carl O. Sørensen
1967: Ove F. Rasmussen
1969: Svend Aage Nielsen
1971:Denis Jensen
1973: Aksel Jørgensen
1975:Bent Nicolaisen
1977: Ove F. Rasmussen
1979: Peter Jørgensen
1981: Frede Steen
1983: Mogens Petersen
1985:Knud Green
1987:Mogens Jørgensen
1989: Benny Morbech
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1990: Jørgen F. Andersen
1992: Jack Dahl
1994: Jørgen Bøgsted
1996: Gerner Jørgensen
1998: Jokum Wielandt
2000: Willy Mølgaard
2002: Jenny og Finn Larsen

1991:Erik Clemmesen
1993: Flemming Christensen
1995:Freddy Rasmussen
1997: Knud Green
1999: Torsten Schultz
2001:Jørgen F. Andersen
2003:Henning Clemmesen

2004: Karl Johan Jensen (Kalle)
2006: Ebbe Andersen
2008: Flemming Christensen

2005: Erik Jensen
2007: Torben From
2009: Heinrich Pohl

Reje- og Ålekongepokalen
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Gæster fra Kolding Roklub
Maja, Jytte og Michael fra Kolding Roklub var d. 7.-15. august på en rigtig langtur Lolland-Falster rundt – nogle garvede langtursroere, der sidste
år tog Sjælland rundt. De startede fra Nykøbing F. syd om Lolland til
Nakskov, videre til Sakskøbing og igen til Nykøbing F. Herfra igen sydover rundt Gedser til Stubbekøbing og nordom Falster tilbage gennem
Guldborgsund til Nykøbing. I alt var turen på 349 km. i meget skiftende
vejr. Der blev overnattet i telte og roklubber, og maden blev købt eller
fremstillet af deltagerne.
Om turen i ”vores” område har vi sakset følgende fra deres klubblad Vel
Roet:
Da vi nåede det sted, hvor Albuen begynder, kom der omsider en strand,
hvor vi kunne komme på land og spise frokost. Her kunne vi også komme op på diget, nyde udsigten over Nakskov Fjord og få et indtryk af
hvad det var for et område vi befandt os i.
Vi fortsatte ud langs Albuen og ind ad Nakskov Fjord, som er en bred
fjord med en masse små øer. Bestemt et område der kunne være spændende at undersøge nærmere en anden gang. Vi nåede frem til Nakskov
Roklub omkring kl. 17.30. Dejligt med en roklub, hvor der er de faciliteter, man har brug for som roer – et godt sted at lægge til og få båden
op, bade- og køkkenfaciliteter samt god plads.
Næste dag. Vi havde et langt stræk foran os, så vi stod op kl. 6.15 og
var på vandet ved 8-tiden. Vi roede ud af Nakskov Fjord og satte kursen
mod Sakskøbing. Nu var vi sluppet for digert og bundgarnspælene og
kysten var mere varieret end på sydkysten. Mange steder var der lavvandet, så vi skulle langt ud, for at have vand nok under kølen og være fri
for de værste sten.

14

Skriv det allerede nu ind i din kalender:
Ordinær generalforsamling onsdag d. 24. februar
2010 - kl. 19.00
I Klubhuset. Dagsorden i henhold til lovene.
Standerhejsning søndag d. 28. marts 2010 kl. 10.00
Mød frem og vær med til at gøre det til en festlig dag.
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ER DIN SVØMMEPRØVE GYLDIG??
Du bør undersøge om din svømmeprøve er afholdt
efter 1.januar 2009.
Det skal den være for at du kan ro lovligt i hele 2010.
Svømmehallen oplyser at de bedste tider for aflæggelse af prøven er:
Hverdage 06.00 - 07.30, tirs. 17.00 - 20.00 og tors. 18.00 – 20.00
Du kan ligeså godt tage en tur i svømmehallen i vinter og få bragt tingene i orden – så du kan komme i gang med at ro til foråret umiddelbart
efter standerhejsningen.
Som en servicemeddelelse bringer vi nedenstående navnene på dem,
som allerede har gyldige svømmeprøver for 2010.

Herrer

Damer

Ebbe Andersen, Jørgen F. Andersen,
Hans Borchersen, Bjarne Breinbjerg,
Jørgen Christiansen, Henning Clemmensen, Mads Freiesleben, Torben
From, Henning From, Michael Hansen, Einer H. Hansen, Jan jakobsen,
Steen larsen, Jørgen Mau, Willy Møllgaard, Otto Møller, Svend Aage Nielsen, Ole Nielsen, Christian Olsen,
henrik Petersen, Heinrich Pohl, Orla
Sørensen, Leif Thygesen.

Regitze Berg, lone Monefeldt Doll,
Nina Hansen, Helle Jørgensen, Marianne Larsen, Tanja Lundquist, Tina
Nielsen, Pia Olsen, Karen Studsgaard, Karin Thauner.
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Flot hædersbevisning til Leif Thygesen
Af Niels Iversen, formand for DFfRs Motions- og turudvalg

Som bekendt fik Leif Thygesen, Nakskov Roklub, ved MTU-møde i Odense lørdag 3.10.09, overrakt Melballe Plaquetten.
Plaquetten blev givet på baggrund af Leif's store indsats for at synliggøre
DFfR - MTU Langdistanceturneringen via planlagte og målrettede artikler
på www.roning.dk.
Et flot og stort stykke arbejde, som klart giver et billede af bredden af og
konkurrencen i DM-turneringen. Een af Leif's store evner er netop at mestre det danske sprog på skrift, hvilket læserne af www.roning.dk nyder
stor gavn af. Leif mestrer at svinge og lege med ordene og deres sammensætning, således at læsningen af hans artikler altid er spændende og
udfordrende!
En spændende måde at få udbredt kendskabet til og viden DM Langdistanceturneringen.
Således fulgte der også med overrækkelsen af plaquetten, forfatteren
Åge Madsens bog ”Når man mailer". Det er en slags dagbog af Svend
Åge Madsen, hvor man fra Risskov og omegn kommer gennem både terrorangreb, Irakkrig og Muhammedkrise. E-mailene er krydret med selvironiske betragtninger og skarpe udfald fra forfatteren, - specielt det sidste er som bekendt også meget kendetegnende for Leif Thygensens måde at skrive på, så vi håber Leif finder yderligere inspiration i denne bog
til endnu flere gode roartikler bl.a. på www.roning.dk.
…og så lige en lokal red. bemærkning
Først lige lidt om selve Melballe-plaquetten. Den er indstiftet til ære for
Brabrand-anlæggets stifter, og gives til en regattamedarbejder i forbindelse med Danmarksmesterskaberne i kaproning. Kandidaterne indstilles
af kredsbestyrelserne og pristageren udpeges på hovedbestyrelsens novembermøde – og dernæst - jeg ved ikke hvor mange Årebladslæsere,
der går ind på www.roning.dk, men hvis I gør, vil I garanteret være helt
enige i Niels Iversens ovenstående begrundelse for tildelingen. Årebladet
nyder også indimellem godt af Leif´s pen, selvom han ikke her får så meget plads som på DFfR´s hjemmeside!
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Afslutningsfesten 2009
Af Birgit Møller
Sidst i 1960’erne deltog jeg som ægtefælle i flere af GRIN’s gevaldige
årlige damefester. Der var bestemt fest og farver. Det var derfor ikke
uden spænding, at jeg nu ca. 40 år efter igen blev
inviteret til fest i roklubben – denne gang arrangeret af FNIS’erne og kajakafdelingen.
Lad mig med det samme slå fast, at jeg ikke blev skuffet. Allerede foran
klubhuset blev vi mødt af en liflig duft fra 4 Weber griller, hvor Finn Larsen udstyret med Weber forklæde og behørigt værktøj håndterede nogle
herlige stege. Så var stilen lagt, og den blev der fulgt op på aftenen igennem.
Bænket i herrernes omklædningsrum bød Marianne Larsen velkommen
og serverede en herlig drink med snacks. Det fik Leif Thygesen op at stå.
Han måtte lige for en ordens skyld fortælle, at han var sponsor for velkomstdrinken. Det havde jo for ham været et jubelår med 40 års jubilæum i NR, sølvmedalje ved Lollands Havørn, DM ved den afsluttende finale
- godt assisteret af sin søn - Melballe Plaquetten for sin indsats for Dansk
Forening for Rosport – og ikke mindst nogle herlige timer og oplevelser i
NR og på Nakskov fjord. Tillykke Mr. Rowing – vi under dig det!
Ovenpå var bordene festligt dækkede. På buffeten stod en skøn forret
bestående af tunmousse og en lakseroulade pyntet med rejer og spinat,
som Janne Hemmingsen havde kreeret – herligt! I baren havde Christian
Olsen nok at gøre med at tilfredsstille efterspørgslen efter drikkevarer.
Stemningen bredte sig hurtigt ved bordene, hvor der i alt var små 50 glade mennesker.
Så kom hovedretten oksefilet og kylling fra grillen – perfekt, og uden at
gå for meget i detaljer suppleret med marinerede kartofler og flere lækre
salater – jo, de kan det, de FNIS piger!
Efter hovedretten tog Morten Knudsen over og takkede for en god sæson. Der var roet mere end sidste år i alt 13.183 km, hvoraf Leif tegnede
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Der var rigtig god stemning
ved de fyldte borde

Der siges pænt goddag og
skåles i herrernes baderum

Lækker, lækker buffet

Jenny Larsen fik tak for sin
store indsats i klubben

Tillykke med fødselsdagen Morten

Ulla er glad for sine nisser
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sig for 2185 km (pokal) og Henrik Rasmussen fra kajakafdelingen med
1010 km (pokal). Leif fik herudover langturspokalen for 317 km. Ud over
det rent romæssige takkede Morten specielt Jenny Larsen for stor og
værdifuld indsats for NR både i FNIS afdelingen og i NR som helhed.
Stort og anerkendende bifald, da Jenny modtog en vinkurv. Som om det
ikke var nok, nød Leif igen turen op på gulvet for at modtage en vinkurv.
Formanden motiverede gaven med Leifs indsats i NR - både på det arbejdsmæssige og organisatoriske plan. Specielt ved gennemførelsen af
Lollands Havørn var der ydet en stor indsats.
Der var gaver til alle – hvis de var heldige. Nu gik det amerikanske lotteri
i gang med flotte
præmier, sponsoreret af lokale handlende. Der var rygsække, boremaskine, vin, nisser mv. Otto så helt velfornøjet ud, da alle lodder var solgt.
Selv en kreativ og avanceret pakkeleg, som Tina Nielsen havde stået for,
blev der tid til.
Så kunne den travle Marianne Larsen slutte middagen af med islagkage
og ovenpå kaffe og chokolade.
Så blev buffetbordet ryddet og flyttet, og der blev gjort klar til musik og
dans. Her må referenten melde pas for resten af aftenen, idet min trætte
mand var tjenlig til at tage hjem.
Men fornøjeligt var det – tak skal I ha’.
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Lys over vor gamle klub
Af Otto Møller
Efter nogle år med økonomisk søgang efter stormfloden i november 2006
er økonomien i NR nu på vej ind i smult farvand. Vi har i år bl.a. mødt
stor velvilje fra Lollandsfonden, Sparekassen Lolland og Lolland Kommune, Kultur og Fritid. Sidst har Tuborgfondet meldt sig med en bevilling på
kr. 15.000 til indkøb af et nyt roergometer, så også træningstilstanden
hos medlemmerne - aktive som passive - kan holdes i god form.
Byens handlende har i år atter støttet os gennem annoncer i Årebladet
og ved en mild regn af gaver til udlodning blandt deltagerne ved afslutningsfesten 7. november. Klubben glæder sig ikke mindst over støtten fra
egne rækker. Tidligere og nuværende medlemmer har ydet gaver, og
medlemmerne har – som I jo ved - måttet indbetale ekstraordinært kontingent i år. Det frivillige arbejde i klubben – sidst ved stor indsats fra
FNIS og kajakafdelingen ved afslutningsfesten - bevirker, at vi i år kan
lægge til land i økonomisk medvind og optimistisk se frem til en ny sæson i byens ældste sportsklub.

Alle medlemmer og venner af
Nakskov Roklub ønskes
en glædelig Jul
og et lykkebringende Nytår
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Marsvin i Fjorden

Af Leif Thygesen

Marsvinet er en lille hval, der kan blive op til 1,7 meter lang og veje cirka
75 kg. I Danmark lever den mest i Store- og Lillebælt på dybder op til 20
meter, men man kan også træffe den i andre indre danske farvande. Den
lille trekantede rygfinne gør den forholdsvis nem at genkende, men man
skal være vågen for at få et glimt af dyret, når det er oppe for at ånde.
Marsvinet har fået sit navn efter den griselignende lyd den frembringer,
når den er oppe for at trække vejret.
Denne lille charmerende fætter er nu tilbage i Nakskov Fjord. Den 9. oktober var det havblik, og Erik Petersen, Morten Knudsen og skribenten
havde på en rotur rig lejlighed til at studere to marsvin i sejlrenden ud
for Munkholm. Det stille vand gjorde det nemmere at iagttage de to marsvin, der boltrede sig i det klare vand på den smukke efterårsdag. Det
var anden gang i år at det lykkedes at se marsvin.
Ikke siden en gang i starten af 1970´erne har jeg set marsvin i Nakskov
Fjord. Dagen før havde Jørgen, Michael og jeg set havørnen ved Vejlø
Skov og et par dage før det fulgte et rådyr min rotur langs stranden ved
Lille Vejlø Skov. Jo, Nakskov Fjord er verdens bedste rofarvand med oplevelser til lands, til vands og i luften.
Mit kajakeventyr i 2009

Af Karen Studsgaard

Mit kajakeventyr blev indledt med kajakøvelser over 2 weekender i Nakskov Svømmehal, hvor 2 kajakker var medbragt. Selvfølgelig aflagde vi
først den obligatoriske svømmeprøve på 600 m.
Derefter blev der entret kajakker på det dybe vand… op på maven…
rundt med rumpen… ned med benene. Det lød let, men det krævede både kræfter, balance, smidighed og viljestyrke. Til gengæld fik vi masser
af blå mærker og ømme muskler. Det var skønt, når det lykkedes.
10- 15 roere var mødt op, så sæsonen tegnede godt.
Det er blevet til fire roture i sommerens løb. En tur sammen med min
træner, Henrik. Rundt om Barneholm. Jeg var lidt pivet – turde ikke gå
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længere ud, fordi vejrmeldingen havde lovet hårdere vejr og regn. Jeg
var glad for min beslutning. Henrik tog en tur til og blev godt våd.
En dejlig solskinsdag var jeg på tur sammen med Janne og Kenn. Vi roede vest om Barneholm langs Lollands kyst i Vejlø Vig. Der var et svanepar med unger. Hannen galoperede skråt ud foran kajakken. Den lagde
sig, for efter nogle minutter atter at krydse roretningen. Dette gentog sig
en lille kilometer.
Det næste svanepar vi mødte, havde åbenbart indgået præcis den samme aftale om at markere sig overfor roere. Langs kysten ved Store og
Lille Vejlø sneg vi os lydløst af sted, mens vi kiggede efter havørne. Vi så
en hejre. På Vestsiden af Vejlø holdt vi hvil. Mens de to turtelduer var på
tur i skoven, lå jeg i solen på stranden. Jeg børstede 2 skovflåter af mig,
og havde 3 med hjem.
En eftermiddag med solskin og krappe bølger var Helle, Finn og jeg på
tur vest om Barneholm, til Lille Vejlø og videre til Kåreholm. Jeg har endnu ikke haft mod til at medbringe et fotoapparat i kajakken, men der var
et dejligt motiv med Kim i silhuet og højt løftet pagaj midt i en bølgende
sølvstribe fra den nedgående sol.
Jeg har været rigtig glad for Henriks træning og gode råd. Når jeg mærker fare, tænker jeg på den første gang, jeg sad rystende i
”opvaskebaljen” (kajakken) og Henrik sagde: ”Træk vejret”, og ind
strømmede mod og lyst. Og det virker hver gang. Jeg ønsker Henrik god
bedring med knæet, så han kan træne nybegyndere igen.
I juli måned var jeg på kajakkursus på Bornholm, hvor jeg tog EEP2 certifikat. Det var et kursus arrangeret af Kajakbasen, Amager Strand.
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GRIN´s generalforsamling
Onsdag d. 18. november afholdt GRIN sin årlige generalforsamling og 19
medlemmer troppede op til en rimelig fredelig aften – troede de! Torsten
Schultz blev dirigent og startede med at suspendere generalforsamlingen
– så man kunne få en øl!
Formanden Finn Larsens beretning gik mest på, at medlemmerne havde
været pænt aktive, men større deltagelse på langture var ønskeligt. Finn
takkede de personer, som havde lagt et stort arbejde i baderummene.
Kassererens regnskab blev godkendt - balance kr. 5572,26
Finn Larsen, Harly Olsen og Heinrich Pohl blev alle genvalgt til bestyrelsen, ligesom Torben From blev genvalgt som suppleant. Knud Christiansen og Jørgen Andersen blev også genvalgt som henholdsvis revisor og
revisorsuppleant.
Der var ingen indkomne forslag.
Men så brød stormen ud under eventuelt! Otto Møller var utilfreds med
Steen Larsens måde at fordele bådehold på. Han mente, at det altid var
de samme som kom først ud i Sydkajen, og at Steen 11 gange havde
sendt både ud uden styrmandseksamen – og Jørgen Mau røg også op på
barrikaderne og støttede Otto.
Begge dele blev afvist af Finn, som havde gennemgået rojournalen og
ikke fundet hele hold som var gengangere i Sydkajen, men selvfølgelig
personer, som var gengangere - flere medlemmer er vi jo heller ikke.
Finn gennemgik ligeledes listen med styrmænd og konklusionen var, at
der ikke er så mange medlemmer i GRIN uden styrmandsret, så det med
de 11 skulle kunne lade sig gøre.
Otto ønskede en lodtrækning af bådehold hver onsdag hvilket blev afvist
af et flertal af medlemmerne.
Så er der noget ved at komme til en generalforsamling! Det sluttede
trods alt med et leve GRIN.
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En alvorlig bestyrelse og
dirigent

Men en mere glad deltagerskare
Fotos: Henning From
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Motionsturneringen
Af Leif Thygesen
Nakskov Roklub har deltaget i Dansk Forening for Rosports Motionsturnering, som er en uhøjtidelig kappestrid, hvor man konkurrerer på det gennemsnitlige antal roede kilometer pr. roer, der har været på vandet. Alle
klubbens medlemmer og alle roede kilometer i robåd tælles med.
I nedenstående skema kan man se hvordan Nakskov Roklub var placeret
i løbet af sæsonen. Som det fremgår, sluttede vi som nummer otte i
tredje division. I sidste runde deltog 50 klubber, og vi slutter således som
nummer 38. Der er plads til forbedringer i 2010.
Dato

Gennemsnit

Placering

1. maj

43,432

3. division nr. 6

1. juni

76,786

3. division nr. 9

1. juli

111,633

3. division nr. 10

1. august

148,745

4. division nr. 3

1. september

202,392

4. division nr. 4

1. oktober

232,648

3. division nr. 5

1. november

245,259

3. division nr. 8

Tak til vore annoncører
Årebladets annoncører støtter Nakskov Roklub hvilket vi påskønner – og opfordrer medlemmerne til at handle hos dem!
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Kalles historiske sider
Vi fortsætter saksningen i det stof Kalle (Karl Johan Jensen) har
fundet om Nakskov Roklub ved gennemlæsning af gamle aviser
(Lolland-Falsters Socialdemokrat og Ny Dag) på Lokal historisk
arkiv – og det er ganske underholdende læsning. Alle klip er taget ud af en større sammenhæng.

1945
Mandag, d. 5. marts: Nakskov roklubs store sportsrevy ”Skvulp
Og Sprøjt” blev en succes.

Nakskov roklub gjorde i går forsøget med at spille en revy for på den måde at skaffe lidt penge til det efterhånden meget kostbare materiale,
klubben stadig må forny og anskaffe sig. Udfaldet blev strålende, og der
er ingen tvivl om, at man ad åre vil fortsætte hermed.
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Klubben havde allieret sig med Redaktionssekretær Grandt, der både
skrev og iscenesatte revyen, og det skal bemærkes, at den lå over, hvad
man ser af amatør-revyer. Den blev frisk og kvikt serveret, og fik man
ikke andet ud af det, fik man konstateret det ret væsentlige, at Nakskov
roklub råder over en frisk og frejdig såvel kvindelig som mandlig ungdom. Revyen var en god reklame for rosporten og også for anden sport,
som der næsten var mere af end skvulp og sprøjt.
Salen var stopfuld, og begejstringen stor. Masser af blomster og fremkaldelser. Det samme gjaldt ved en forestilling for byens arbejdsløse lørdag
aften. Da var forsamlingsbygningens store sal også propfuld. Muligvis
bliver forestillingen genoptaget på søndag.

Mandag, d. 6. august: Sort dag for Nakskov roklub ved danmarks-

mesterskaberne.

Nakskovs to danmarksmestre, Torsten Erickson og Erik Børre Eriksen,
roede deres uigenkaldelig sidste løb ved danmarksmesterskaberne i Sorø.
Det blev dog ikke nogen glansfuld afslutning på deres ellers så strålende
karriere, idet de måtte nøjes med 3. og sidstepladsen i toer med styrmand, efter Roskilde og Odense

Mandag, d. 3. september: Dramatik ved juniorkaproningen i går.
Juniorkaproningen på Guldborgsund i går fik et særdeles vellykket forløb.
Vejret var så nogenlunde, og afviklingen af de 19 løb forløb tilfredsstillende.
I otterløbet kom Nakskov ud for det uheld, at de på et tidspunkt, hvor de
lå i spidsen, fik båden fyldt med vand. De gæve Nakskovroere fortsatte
dog, men lige da de passerede målet, gik båden under vand, og mandskabet måtte i baljen. De bjergede både sig og båden ind til vikingbroen,
hvor de fik et hurra af publikum til trods for at Maribo vandt løbet.
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1947
Torsdag, d. 20. marts: Bevæget generalforsamling i Nakskov ro-

klub.

Egentlig burde Nakskov roklubs generalforsamling i aftes på Hotel
”Skandinavien” refereres som en god sportskamp, som den forløb, med
mange spændende og bevægede episoder for endelig at slutte i den allerbedste sportsånd. Ungdommen tog nogle gevaldige livtag med de mere satte medlemmer, alt ud fra den samme tanke, at bringe klubben
fremad såvel medlemsmæssigt som sportsmæssigt, og afslørende en
stab af villende og energisk ungdom. Der var stor tilslutning til generalforsamlingen, og langt de fleste, og i særdeleshed ganske unge mennesker, tog livligt del i diskussionerne.
Straks efter formandens beretning indledte Skibsbygger Ib Petersen et
angreb på bestyrelsen. Han mente der kunne gøres en større indsats for
at få flere medlemmer.
Valgene blev særdeles bevæget, Dir. Frandsen genvalgtes, medens Bodil
Melchior og Dennis Jensen nyvalgtes. Mellem Ib Petersen og Poul Petersen måtte der omvalg til, inden det kunne fastslås, at Ib Petersen var
valgt. Og så var spillet gående.
Formanden meddelte, at han, som følge af Ib Petersens stadige angreb
på bestyrelsen, ikke kunne sidde i bestyrelse med ham, og to andre bestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig dette.
Ib Petersen angreb formanden. Verner Hansen og Aksel Jørgensen talte
for, at bestyrelsen skulle fortsætte. Dir. Frandsen protesterede imod Ib
Petersens udtalelser, og derefter rejste en del medlemmer sig og opfordrede bestyrelsen til at fortsætte og forsøge at arbejde i fordragelighed
med de nye medlemmer.
Den yderst tilspidsede situation løstes slet og ret derved, at dirigenten
uden protester ganske roligt gik videre i dagsordenen!
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Roklubstyrmand vis respekt
Husk du er i en trafikhavn • Vis hensyn til store skibe • Hold mindst 100 m.
afstand • Manøvering af skibe kræver planlægning og plads • Små uregerlige
både giver stres på broen
Vis hensyn til store skibe, hold god afstand
til dem.
Sejl ud af sejlrenden

Passive medlemmer – se her!
Hvis du har modtaget denne udgave af Årebladet i papirudgaven, skyldes
det, at vi ikke har din mailadresse. Vi vil af besparelseshensyn helst sende Årebladet pr. mail. Du bedes derfor kontakte kasserer Otto Møller på
mail: otmoller@yahoo.dk – så har vi din adresse og kan også i andre
sammenhænge hurtigt kontakte dig.
Ergometerroning ….. også for passive medlemmer
I vintersæsonen – fra standerstrygning til standerhejsning - tilbyder vi
som en forsøgsordning passive medlemmer at benytte vore romaskiner i
klubhusets opholdslokale.
Det kræver naturligvis, at du har adgang til klubhuset. Du kan mod et
depositum på kr. 110,00
få udleveret en nøgle til klubhuset.
De 3 romaskiner kan i princippet benyttes alle ugens dage fra morgen til
sen aften. Der vil normalt være masser af ledige timer. På tavlen ved bestyrelseslokalet bør du kunne se, hvilke tidspunkter romaskinerne er ledige. Du har mulighed for ved ophængning af et af de kort, der hænger
ved tavlen, at ”plotte” dig ind med navn på din næste træning.
Kontakt formanden eller kassereren, hvis du er interesseret i denne mulighed.
Bestyrelsen
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Hotel krukholm
Maribovej 134 • 4900 Nakskov
Tlf 5492 2035
Åreplask
… skrives og redigeres af Årebladets udsendte reporter Ebbe
Andersen og er en samling af stort og småt, der har relation til
roklubben. Så har du en oplevelse og meget gerne med navne,
du synes, skal videre så giv Ebbe et tip med en kort beskrivelse.
Formanden er begyndt at stå tidligt op …
Vores alles formand Morten Knudsen har anmodet om at starte som
morgenroer, hvilket er ham allernådigst bevilget, hvorefter han fra starten af september indgår i den faste stab – nu oppe på ni - der trodser de
lune dyner og nyder fjordens morgenstemning – og han er allerede faldet
godt ind i deres noget specielle jargon. Dog ikke så meget at han vil, eller snarere kan, deltage i vinterroningen!
En rettelse…
GRIN’s langtur i august gik ikke som omtalt i sidste Åreplask til Slotø,
men til Enehøje! Og så blev det jo en lang tur!
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Endnu en rettelse - det var en guldmedalje …
I sidste nummer skrev jeg om morgenroernes tur til Dronningens by og
omtalte bl.a., at Jørgen Andersen i KVIK’s klubhus stolt viste os sin
sølvmedalje fra danmarksmesterskabet i otter i 1957 – katastrofe – jeg
skrev forkert, det var da selvfølgelig en guldmedalje!
GRINs standerstrygning
Onsdag d.7. oktober strøg Ole Nielsen standeren i overværelse af de
øvrige GRIN medlemmer. Kilometerpokalen gik til Orla Sørensen for
209 km. Godt nok havde Henning From roet 233 km, men pokalen kan
jo ifølge meget indviklede regler, ikke genvindes indenfor 5 år. Der blev
efterfølgende, sædvanen tro, serveret forloren skildpadde – hvor der går
rygter om, at ræven vist havde været der inden sidste ombæring!
NR’s standerstrygning…
Fandt sted lørdag d. 17. oktober og var ikke det store tilløbsstykke –
der deltog 9 medlemmer. Ægteparret Pia og Christian Olsen fik æren
af at tage standeren korrekt ned. Den kan nu hvile sig et halvt års tid!
Morgenroernes sidste morgentur…
Fredag d.16 oktober stod morgenroerne ud på årets sidste tur inden de
gik over til vinterroning, og det skulle selvfølgelig markeres. Så da det
sædvanlige hvil ved rundingen af Barnholm skulle tages, fremdrog styrmanden Ebbe Andersen en termokande og serverede to varme røde
pølser pr. mand med tilhørende ketchup, sennep – godt nok lidt besværligt at arrangere i det buldrende mørke.
Vi har også haft en otter…
Selve otteren, der var billede af i sidste nr. af Årebladet, tilhører selvfølgelig NS Roklub. Men NR har faktisk selv haft en otter. NR’s eneste otter
blev anskaffet i 1948. Den blev købt brugt i Sønderborg og hentet hjem
af Aksel Jørgensen og Denis Jensen. Roklubben fik dog ikke megen
glæde af denne store båd, og allerede to år efter solgte man den igen.
3rd. Copenhagen Habour Race…
Flot lyder det, og flot var det. 18 ottere og 19 inriggere skabte d. 17. oktober opmærksomhed i København Havn, hvor Københavns Roklub stod
for arrangementet. Der blev roet en rute på 7 km. Starten gik fra Knipelsbro og ud til slusen før Sjællandsbroen og tilbage igen – ikke så let for en
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otter sådan at skulle vende omkring under en kaproning. I en af 2 åres
inriggerne sad Erik Pedersen, NS Roklub og vores Morten Knudsen
og Leif Thygesen og fik roet sig til en flot 4. plads.
Så blev der lukket ned…
Lørdag d. 23 oktober fik Henrik Petersen, Finn Larsen og Morten
Knudsen – og nok så væsenligt, en gummiged, taget bådebroen i land.
Og nu da de var i gang, og havde grejet, fik de også gravet olietanken
op, som nu er overflødig efter installationen af fjernvarmen, og fjernet
den.
Det kører noget rundt for de FNISer…
Jenny Larsen og Pia Olsen var på en lille aftentur ud af fjorden, hvor
Lisbeth Frederiksen var styrmand og dermed trak i trådene. På et tidspunkt bad Pia Lisbeth styre rundt om en af de store bøjer, for at slippe fri
af den. Dette tog Lisbeth meget bogstavligt, så der blev roet hele vejen
rundt om bøjen, så de var ved at blive helt rundtossede – til deres efterfølgende store morskab.
Det er det rene nepotisme…
Under afslutningsfesten blev der afholdt et lotteri med masser af fine gevinster. Pia Olsen foretog udtrækningen. Som bekendt er hun bestyrelsesmedlem – og det mere end lugtede langt væk, da hun - ud af de relativt få gevinster – kunne udtrække rødvin til bestyrelsesmedlem Hans
Borchersen, mere rødvin til sin mand Christian Olsen – og ikke
mindst et komplet sæt bor og bits til sig selv! Det var dem vel undt, men
alligevel!!
Lagkage til formanden…
Da klokken rundede de 24 under afslutningsfesten gik døren op og Finn
Larsen kom ind ad døren med en lagkage fyldt med tændte lys, gik hen
til vores noget forbavsede formand Morten Knudsen – alle rejste sig og
sang fødselsdagssang for fuld hals for formanden – der blev helt rørt, så
han næsten ikke kunne blæse alle lysene ud på én gang. Der var også
mange – hvor mange? – 44. Til lykke.
Brugerråd for Nakskov Fjord…
Der har været stille omkring konceptet med at skabe en Naturpark Nakskov Fjord, men nu sker der noget. Lolland Kommune inviterer
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den 24. november foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder
med interesse i Fjorden til et stiftende møde for et brugerråd for Fjorden.
Det skal samtidig besluttes hvilke arbejdsopgaver brugerrådet skal have
og hvordan bestyrelsen skal vælges. Da NR jo er storforbruger af Fjorden
har vi selvfølgelig meldt vor deltagelse i det stiftende møde, hvor formand Morten Knudsen deltager. I skrivende stund kendes ikke resultatet af bestræbelserne, men Årebladet skal nok være på pletten og følge op.
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Praktiske oplysninger
Klubhus: Nakskov Roklub, Skibsværftsvej 2, 4900 Nakskov. Tlf. 54 92 69 60
Postadresse: Nakskov Roklub, Skalkenæsvej 41, 4900 Nakskov
Henvendelser vedrørende:
Foreningen generelt: Morten Knudsen, Skalkenæsvej 41, 4900 Nakskov.
Tlf. 54 95 10 68 / 29 20 56 83 / E-mail: morten.knudsen@cool.dk
Materialeforvalter: Henrik Petersen, Hovedgaden 60, 4920 Søllested
Tlf. 54 94 06 18 / 25 32 01 74 / E-mail: hplol@dbmail.dk
URO –Ungdomsroning: Alm. ungdomsroning: pt. uafklaret.
Ungdomskaproning: Poul-Erik Wulff-Høyer, Bresemanns Alle 58, 4900 Nakskov.
Tlf. 22 44 49 44 / E-mail:pewh@nakskovnet.dk
Kajakroning: Henrik Rasmussen, Vibevej 7, Ullerslev, 4900 Nakskov.
Tlf. 26 35 09 27 / E-mail: nina-henrik@vip.cybercity.dk
FNIS (Friske Nakskovpiger i søen) seniorafdeling: Pia Olsen, Hardenbergvej 74, 4900 Nakskov. Tlf. 54 92 56 40 / E-mail: pia@nakskovnet.dk
GRIN (Gamle roere i Nakskov) seniorafdeling: Finn Larsen, Gustav
Wieds Vej 47, 4900 Nakskov. Tlf. 20 23 36 45 / E-mail:
GRIN@nakskovnet.dk
Vintergymnastik: Karl Jensen (Kalle), Strandpromenaden 22 st.,
4900 Nakskov. Tlf. 54 92 12 69 / E-mail: kallej@nakskovnet.dk
Morgen- og vinterroning: Jørgen Andersen, Birkevænget 68,
4900 Nakskov, Tlf. 54 92 30 65 / E-mail: hja@nakskovnet.dk

Årebladet - Medlemsblad for Nakskov Roklub
Redaktør:
Ebbe Andersen, Nakskovvej 244, 4900 Nakskov. Tlf. 54922868
E-mail: hennyogebbe@mail.tele.dk
Annoncer: Henrik Stolt Rasmussen, Otto Møller og Poul-Erik Wulff-Højer
Layout: Bitten Kok og Mette Rasmussen
Trykning: FNIS’erne under Pia Olsens ledelse
Distribution: Pia og Christian Olsen og Otto Møller
Udgivelsesfrekvens: Nr. 1 udkommer medio marts, nr. 2 udkommer primo september og nr. 3 udkommer primo december.
Tryk: NR’s eget tryk
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NAKSKOV ROKLUB´s bestyrelse
Formand:
Morten Knudsen
Skalkenæsvej 41,
4900 Nakskov
Tlf. 54951068
29205683
morten.knudsen@cool.dk

Næstformand:
Henrik Petersen
Hovedgaden 60,
4920 Søllested
Tlf.54940618
25320174
hplol@dbmail.dk

Kasserer:
Otto Møller
Madeskovvej 11,
4900 Nakskov
Tlf. 54923302
29924284
otmoller@yahoo.dk

Sekretær:
Pia Olsen
Hardenbergvej 74,
4900 Nakskov
Tlf.54925640
60132206
pia@nakskovnet.dk

Bestyrelsesmedlem:
Hans Borchersen
Rødbyvej 140,
4900 Nakskov
Tlf. 40139335
habor@lolland.dk

Vi forsikrer lokalt

V/ Bruno Ib
Forsikringsmægler
Rugvænget 5, 4900 Nakskov Tlf. 5492 8443
Mobil: 2324 5956 mail brunoib@tdcspace.dk
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