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Så nåede vi Albuen efter en halvhård omgang roning på sommerturen i 
august. 
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Redacteurens klumme 
 
Så er der ikke længe til, standeren skal tages ned og aktiviteterne på 
vandet stopper, lige med undtagelse af vinterroerne, der trodser vind og 
vejr. Vi kan se tilbage på mange gode oplevelser på og omkring Dan-
marks bedste rofarvand – og senest har der været hele fire langture, du 
kan læse om i dette nummer – og måske blive inspireret til at sige – det 
skal jeg altså prøve næste år. Men nu når roningen stopper inden længe, 
er der andre ting der begynder i klubben. Ergometertræningen, de 
”gamle” gymnaster, GRIN’s vinterprogram, det sociale samvær, arbejde 
med både etc. Støt op om det og få en god efterårs- og vintersæson.  
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 Sport 
 Fritid 
 Største udvalg 

 

 
INTERSPORT  

Nygade 1 B • 4900 Nakskov • Tlf. 54 92 71 01 
 

Nyt fra bestyrelsen 
Af Morten Knudsen 
 
Bestyrelsen er for tiden i færd med at gøre status på klubhus og omlig-
gende arealer. Dette gøres af flere årsager. Først og fremmest er det 
nødvendigt at vide, hvor vi har akutte problemer, så vi kan stoppe evt. 
skader på huset inden de bliver uoverskuelige. Dernæst vil vi også gerne 
kunne prioritere evt. opgaver for de kommende år. Som alle ved er vores 
resurser ikke ubegrænsede, hverken når vi taler antal hænder eller når 
det handler om finanserne. Ved at lave en prioriteret liste over de ting 
der enten skal vedligeholdes, udskiftes eller indkøbes regner vi med at 
kunne udjævne udgifterne samt gøre det muligt at planlægge evt. ar-
bejdsdage for klubbens medlemmer i de kommende år. 
 
Vi har også gennemgået vores forskellige reglementer, og det er nu lyk-
kedes at få samling på dem. Flere af dem har vi ikke brugt eller efterle-
vet de senere år, hvilket måske også er godt det samme. Men de sidste 
par år har også vist, at der er et behov for at få støvet vores gamle reg-
lementer af. Derfor vil bestyrelsen inden standerstrygningen fremlægge 
de renskrevne reglementer. Hvis der sker brud mod reglerne, vil det væ-
re bestyrelsen, som i den enkelte situation, vil håndhæve evt. repressali-
er og det vil også være bestyrelsen, som henvender sig til det eller de 
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medlemmer, som har forbrudt sig mod reglerne. På roaftener har roche-
fen beføjelse til at stoppe roere som overtræder klubbens regler; men 
det er stadig bestyrelsen, som fastsætter evt. repressalier. Vi håber, at I 
alle vil tage pænt imod disse regler og efter bedste evne efterleve dem. 
Husk at reglerne er med til at sikre vores klub og materiel. 
 
I forbindelse med gennemgangen af vores reglementer er det faldet be-
styrelsen for brystet, at vi i vores vedtægter taler om love ikke om ved-
tægter. Bestyrelsen vil på næste generalforsamling fremlægge et kom-
plet renskrevet sæt vedtægter for Nakskov Roklub, hvor teksten ”love” 
vil være erstattet ”vedtægter”. Vi mener at love er noget folketinget laver 
og vedtægter er noget en forening har. 
 
Som det tidligere er nævnt har Nakskov Roklub 125 års jubilæum i 2012. 
I denne forbindelse er der blevet nedsat et udvalg, som skal opsamle 
ideer, både fra udvalget selv, men også meget gerne fra jer medlemmer. 
Udvalget vil på et tidspunkt præsentere deres oplæg til festligholdelse af 
jubilæet for bestyrelsen. Vi håber, at alle støtter op om de arrangemen-
ter, som bliver igangsat i løbet af det næste år. Det er ikke udvalgets op-
gave at være arrangører eller have det endelige ansvar for at arrange-
menterne kan gennemføres - dette ligger hos bestyrelsen. Da vi kun er 5 
personer i bestyrelsen, får vi i høj grad brug for jeres hjælp, og vi håber 
også at der er nogen af jer, som vil påtage sig mindre eller større opga-
ver i forbindelse med forberedelserne. 
 
Vores hjemmeside har nu rundet de første 6 måneder på nettet. Der er 
stort set ikke gået en uge uden, at der har været en ny artikel. Det er 
dejligt at se at hjemmesiden lever og bliver godt besøgt. Men hjemmesi-
den har bestemt ikke gjort vores klubblad, Årebladet, overflødigt. Som I 
sikkert også vil opleve i dette nummer af Årebladet, så er der artikler i 
bladet som ikke er på hjemmesiden og nogle af de artikler, som har væ-
ret på hjemmesiden vil blive vendt i en ny og spændende vinkel i bladet. 
Det er heller ikke alle som ser hjemmesiden. Dette er også blevet doku-
menteret i en lille og uofficiel spørgeundersøgelse foretaget af bladets 
redaktion. Det er også stadig bladet som giver klubben en vis indtægt 
gennem annoncesalget. Bestyrelsen håber, I forsat vil nyde både Årebla-
det og hjemmesiden side om side.  
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Aktivitetskalender 
Frem til 1. januar 2011. Kalenderen kan være ufuldstændig, så hold 
derfor øje med opslag i klubhuset og på vores hjemmeside 
www.nakskovroklub.dk ! 
Klubhuset er åbent fra standerhejsningen og frem til standerstrygning for 
alle medlemmer tirsdage, onsdage, torsdage fra kl. ca. 17,45 til ca. 20,30 – 
klar til en tur i robådene, kajakkerne, romaskinerne eller socialt samvær. Har 
man brug for sin egen nøgle til huset, så kontakt formanden. 
… generelt for medlemmer:     
D. 11/10 Bestyrelsesmøde kl. 19.30 
D. 08/11    Bestyrelsesmøde kl. 19.30 
D. 23/10: Standerstrygning kl. 14.00 
D. 30/10: Afslutningsfest – se yderligere på opslag i bådhallen og på 
www.nakskovroklub.dk 
… specielt for URO’er (Ungdomsroerne) og ungdomskaproerne 
Ikke afklaret 
… specielt for kajakkerne Datoer aftales fra gang til gang frem til  
D. 23/10 med Henrik. 
… specielt for FNIS’er (Friske Nakskovpiger i Søen) Går i bådene hver 
tirsdag kl. 17.30 – sidste gang i år d. 19/10 D – derudover: 
D. 26/10: Standerstrygning   
D. 2/12: Julehygge 
Ergometertræning bliver tirsdage og/eller onsdage – afklares internt. 
… specielt for GRIN’er (Gamle Roere i Nakskov) Går i bådene hver 
onsdag kl. 17.00 – sidste gang i år d. 13/10 - derudover: 
D. 13/10: Standerstrygning  kl. 19.00  D. 1/11: Klubaften kl. 19.00 D. 
17/11: Generalforsamling kl. 19.00  D. 6/12: Julegrin kl. 19.00  
… specielt for morgenroere/vinterroere Går i bådene hver tirsdag, ons-
dag og fredag kl. 6.30 – sidste gang d. 22/10 Vinterroning hver  
fredag kl. 13.00 – første gang d. 29/10 
Dage og bemanding fremgår af skema på opslagstavlen. 
…specielt for gymnasterne Starter onsdag d. 27/10 kl. 16.45 – 18.00 i 
Drengesalen på Byskolen. Derefter hver onsdag. 
… aktiviteter afholdt af Kredsen    
D. 26/9 Efterårstur med start fra Stubbekøbing Roklub 
… aktiviteter afholdt af DFfR:   
D. 25/9 DM på Bagsværd Sø 
D. 02/10 Ekstraordinær Generalforsamling vedr. strukturændring af DFfR’s 
organisation 
D. 16/10 Copenhagen Habor Race 
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Kajakroningens glæder 
Af Helle Juhl Jørgensen 
 
Jeg har roet baglænsroning i FNIS i 12 år, indtil jeg for 5 år siden stiftede 
bekendtskab med kajakken. Oplevelsen ved at lære at sejle kajak, kan 
jeg bedst sammenligne med den oplevelse, det var at lære at cykle i 4-5 
års alderen. Følelsen af glæde og boblende frihed er den samme. 
Man mærker vandet, bevægelserne og vinden og bølgernes blidhed og 
hårdhed. Man kommer helt tæt på fuglene, fiskene og andre dyr og på 
plantelivet.  
 
Det bedste for mig er, at man deler oplevelserne med gode kajakkamme-
rater i klubben. 
Nakskov Fjord er som skabt til kajakroning. Fjorden ligger beskyttet med 
mange smukke øer, man kan sejle rundt om og gå i land på. Den er me-
get lavvandet og i kajak kan man komme overalt. Det giver utallige mu-
ligheder for at variere turene. Der er aldrig to kajakture der er ens. Alt 
skifter, belysningen, skyformationerne, farverne, årstiderne. Specielt sidst 
på sæsonen oplever man de mest utroligt smukke solnedgange. Det er 
alt i alt en fantastisk god måde at få motion på. 
 
Heldigvis føler jeg mig også stadig som en del af FNIS. Som regel når vi 
tilbage fra kajakturen, så jeg kan nå at spise min madpakke med dem, 
når de kommer ind efter deres rotur om tirsdagen. 
 

Helle Juhl Jørgensen har 
sammen med Henrik Ras-
mussen sat Nakskov Ro-
klubs toer kajak i vandet til 
en god tur ud på fjorden i 
det smukke sommervejr.  
 
Foto Leif Thygesen    
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Hør, hvad laver den mand der? 
 

 

 

 

 

 

 

Det ser ikke godt ud dette her. Under morgenroningen d. 20. juli indtrådte 
viste hændelse for Jørgen Andersen. Bemærk venligst Orlas, Svend Aages, 
Henriks og Mortens passivitet = manglende hjælp til den stakkels mand. Kan 
det skyldes en vis skadefryd? Da billedet kort efter blev rundsendt til de øvri-
ge morgenroere, var reaktionerne der med det samme!  

Fra Klaus Bøggild indløb 
promte en mail: Har han 
gyldig svømmeprøve ?  
og er det ulovligt at bade i 
havnen - hvad siger bassin-
mesteren ? 
Til det første er der at sige, 
at han har tonsvis af svøm-
mebeviser liggende, men vist 
nok mest for andre! Og til det 
andet spørgsmål svarede 
bassinmesteren: 
”Dette er jo en alvorlig sag, 
og jeg henviser til min egen 
erfaring med ordensmagten, 
der dokumenteres i vedlagte 
bødeforlæg. 
Det er således ulovligt at ba-
de i havnebassinet.” 
 
Morale: Stå aldrig til søs! 
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GRIN’s traditionsrige ålegilde – igen en succes! 
Af Otto Møller 
 
GRIN’s traditionsrige ålegilde blev afholdt 9. juni med 27 deltagere. For-
mand Finn Larsen glædede sig i sin velkomst over, at dette tal afspejlede 
det høje aktivitetsniveau ved forårets onsdags 
roninger. Der var udenbys deltagere - Erik Andersen tidligere formand i 
Assens roklub, der nu har meldt sig ind i NR og GRIN og gæsteroer Bir-
ger Langebæk fra Roskilde Roklub. Begge arbejder p.t. hos Nordic Sugar. 
Også Mogens Jørgensen glædede os med sin deltagelse. Mogens har i 
over 30 år taget turen fra København for at deltage i GRIN’s 2 årlige sel-
skabelige sammenkomster.  
 
Man må sige, at både aktive og passive roere hyggede sig gevaldigt. 
Stemningen blev ikke dårligere af, at prisen for snaps lå fast - uanset for-
brug.  Snapsen blev i den festlige anledning indtaget i klubbens nye 
snapseglas, der nærmest ligner små pokaler. Retfærdigvis skal siges, at 
det som altid var Jenny Larsens stegte ål, der tog kegler. Hvordan det 
var lykkedes – i disse ålefattige tider at indfange så mange ål, der her 
blev sat til livs - melder historien intet om. 
 
Aftenens højdepunkt er altid kåringen af årets ålekonge. Formelt foregår 
valget på den måde, at formanden inspicerer deltagernes tallerkener for 
at se, hvem der har flest åleben. Det er dog heldigvis andre kvaliteter, 
der afgør det spændende punkt. Formanden var ikke uden humoristisk 
sans, da han bekendtgjorde, at valget i år faldt på et aktivt medlem, der 
havde haft problemer med ”årerne”. Mente han nu problemer med ronin-
gen eller var det pågældendes hjerteproblemer?  Med taktfaste klapsal-
ver blev Carsten Rasmussen årets ålekonge og tømte under formands-
fløjtens lange piben den flotte pokal, der i dagens anledning indeholdt 
godt dansk øl.   
 
Til formandsfløjten knytter der sig en historie, som Mogens Jørgensen og 
Kalle J. kunne fortælle skribenten.  Den er for mange år siden sendt fra 
Californien af et tidligere kvindeligt! medlem af GRIN, Pylle Vad til davæ-
rende formand Aksel Jørgensen. Til fløjten hørte der kæde m/øloplukker. 
Det er således et klenodie, der er gået i arv fra formand til formand. 
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Årets Ålekonge Carsten Rasmussen tømmer 
pokalen til formand Finn Larsen idelige fløj-
teri.  

God stemning ved de 
lange borde. 

Traktementet sluttede traditionen tro med stærk ost, kaffe og kringle 
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Så øses de stegte ål op i rigelige 
mængder 

 
Fotos: Henning From  

   
  Lad os gøre standerstrygningen lidt  
  festligere end ellers! 
 
Mød op lørdag, den 23. oktober kl. 14.00 
 
Efter standerstrygningen serverer morgenroerne 
RØDE PØLSER SAMT VAND ELLER ØL  

 klubben gi’r! 
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Roning og ”landgangsbrød” med Lollands Bank 
Af Jens-Allan Larsen, Lollands Banks Personaleforening 

 
Personaleforeningen i Lollands Bank havde mandag aften den 7. juni 
2010 kl. 17.30 den store fornøjelse at besøge Nakskov Roklub, som 
gæstfrit havde stillet fire repræsentanter (Formand Morten Knudsen, 
Jenny Larsen, Finn Larsen og Marianne Larsen) til rådighed samt robåde-
ne ”Sydkajen” (4 åres inrigger) og den mindre ”Savnsø” (2 åres inrigger) 
- begge med styrmænd - til en spændende og hyggelig rotur på Nakskov 
Fjord.  
 
Vejret var rimeligt - tørt med en jævn vestlig vind, som resulterede i min-
dre bølgetoppe, desværre gråt uden sol. 
 
”Sydkajen” - en flot nylakeret træbåd, som undertegnede selv havde for-
nøjelsen af at ro sammen med styrmand - og klubbens ”Alt Mulig Mand” 
- Finn Larsen og 3 øvrige friske kollegaer (Annette Mlynek, Lotte Groos 
og Henrik Lundmann) - koster fra ny ca. kr. 170.000,00. Dertil 4 stk. 
letvægtsårer til ca. kr. 4.000,00 pr. stk. Særdeles fin båd for os nybegyn-
dere! Da klubben er i besiddelse af indtil flere robåde i forskellige størrel-
ser, giver det meget hurtigt en fornemmelse af hvor stort et økonomisk 
behov for sponsorrater, kontingenter m.m. der skal til for at få en klub 
som Nakskov Roklub til at løbe rundt. 
 
”Savnsø” var bemandet af de lettere øvede (og super friske) roere Micha-
el Pedersen og Jack Clausen med Marianne Larsen som styrmand m/k. 
 
Efter en kort og præcis instruktion blev bådene skubbet i vandet og be-
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. 
Nakskov 
Roklub 

mandet under styrmændenes kommando. Forsigtigt blev der lagt fra kaj 
og en lille prøvetur blev igangsat i inderhavnen. Hurtigt gik det op for os, 
at et ”teamwork” var nødvendigt for at holde skuden i gang. Ganske som 
i den daglige bankdrift.  Heldigvis havde jeg fornøjelsen af at sidde tæt-
test på styrmanden med ryggen mod sejlretningen, hvilket betød, at de 
øvrige roere skulle holde min rytme og kadence. En ”ugle” var under op-
sejling hos Henrik (han er jo også bankens fuglespecialist  J) - heldigvis 
fik han den under kontrol. 
 
Efter ”prøvesejladsen” blev kursen sat ud af Nakskov Havn mod Fjorden 
på Hestehovedet. Eneste lyd der brød stilheden var årenes plasken, vin-
den i håret og den til tider lystige snak, som indimellem stjal nødvendig 
fokus fra de synkrone åretag. ”Holdt!” lød det så fra styrmand Larsen - 
og roningen blev genoptaget med fuld koncentration. Ud for Restaurant 
Fjorden blev ”Sydkajen” vendt til medvind. Før vi anede det var vi drevet 
et godt stykke retur mod Nakskov ved hjælp af vindens kraft. Igen blev 
årene sat i vandet og lystigt gik turen tilbage til Roklubben.   
 
Undervejs fortalte styrmand Larsen, at Nakskov Roklub - som i 2012 kan 
fejre 125 års jubilæum, og dermed er den ældste idrætsforening i Nak-
skov - for tiden har 80 medlemmer, hvoraf 60 er aktive og resten passi-
ve. Desværre er det blevet en ”seniorklub”, idet der, som i så mange øv-
rige idrætsforeninger, må noteres tilbagegang i antal aktive unge og yng-
re mennesker.  Af samme årsag er der åbent for tilgang af nye, interes-
serede medlemmer. Det årlige kontingent udgør ca. 1.200,00 - nærmere 
betingelser for medlemskab oplyses af Nakskov Roklub tlf. 54 92 69 60, 
Email: morten.knudsen@cool.dk. Marianne Larsen oplyste, at især perso-
ner med dårlige rygge, som trænger til styrkelse af rygmusklerne, vil ny-
de godt af at blive roer. Dertil den meget friske luft, det sociale samvær i 
klubben, samt en god afstresning fra hverdags trængsler. 
 
Godt og sikkert tilbage på landjorden efter sammenlagt 13 km’s sejlads, 
blev begge robåde nænsomt afvasket, tørret og kørt på plads i 
”hangaren”. Efter omklædning blev der efterfølgende hygget i klublokalet 
på 1. sal med en god omgang hjemmelavede ”landgangsbrød” til alle 
”landkrabberne”. Begge styrmænd ytrede deres tilfredshed med de nye 
”kaniner”, som dog i denne omgang slap for den traditionelle ”kanindåb”. 
Eneste kommentar var vores påklædning, hvor de udtalte at vores bank-
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dragter (eller mangel på samme) var lidt ”brogede”. Et par enkelte roere 
klagede over at være ”godt brugte” - især i de ”bageste regioner”. 
 
Tak til Nakskov Roklub for en fantastisk spændende og hyggelig rotur 
samt efterfølgende beværtning i klubhuset. 

 
 
 

Jens-Allan, Henrik, Anette 
og Lotte ser helt fortrøst-
ningsfulde ud – inden tu-
ren! 

Så er der ved at være 
balance i Sydkajen og 
Finn klar til at sige ”ro 
væk”!  

Og efter turen pudses 
og poleres der! 
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GRIN’s langtur 
 
Willy, Knud og Jørgen beretter fra GRIN’s langtur lørdag, den 21. august: 
Vi var kun os 3. Vi havde en pragtfuld tur i godt vejr, med start fra NR kl. 
08.00. Turen gik via Slotø til Vejlø, hvor vi fik formiddagskaffe med span-
dauer, og kunne fodre fasaner af hånden. 
Fra Vejlø gik turen vest om Romerholm til Enehøje, hvor vi først vandrede 
en tur over øen. 
Derefter plukkede vi mirabeller og brombær, og afsluttede besøget på 
Enehøje med grillmad og tilbehør. 
 
Vi roede direkte til NR og var hjem-
me kl. 17.00.  "Langturen" blev på 
17 km. - Og så forstår vi ikke, hvor-
for der er så få der deltager i 
GRIN´s langture. 

Knud, Willy og Jørgen under rengø-
ring af båden efter GRIN´s langtur. 
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Den 23. april 2012 er det 125 år si-
den at Nakskov Roklub blev stiftet. 
Det skal selvfølgelig fejres – men 
hvordan? 
 
Foreløbig har NR’s bestyrelse nedsat 
et udvalg, der skal indsamle ideer til 
festligholdelsen – og komme med et 
oplæg til bestyrelsen. I denne for-
bindelse vil vi gerne have mange – 
gode – festlige – seriøse og spræl-
ske ideer. Det er muligt, at de er så 
sprælske at de ikke kan gennemfø-
res, men kom med dem alligevel. 
Så endevend de små grå celler og 
fat så pennen, telefonen eller tasta-
turet og kontakt en fra udvalget , 
som består af: 
 
Tina Nielsen, tlf. 27130722  
E-mail: tin@regionsjaelland.dk 
Henrik Stolt Rasmussen, tlf. 
54923220 E-mail:alismus@mail.dk 
Torsten Schultz, tlf. 54926825 – 
E-mail: tschultz@email.dk 
Ebbe Andersen, tlf. 54922868 –  
E-mail:hennyogebbe@mail.tele.dk  



 

17 

Sommerturen gik til Albuen 
Af Bitten Vedel Kok 
 
Vi FNIS’er havde i år arrangeret langtur for hele klubben og 12 medlem-
mer deltog d. 21.-22. august i en pragtfuld tur – hvor jeg lader billederne 
fortælle i stedet for en længere beretning. Dog skal I først lige have 
en lille fortælling om Albuen: 
som jeg har læst mig til i Carsten Helms bog om ”Den forunderlige 
fjord”. Albue Fjord var – før inddæmningerne i 1800 tallet benævnelsen 
for farvandet inden for Albue tangen. Datidens korttegnere, som ofte var 
militærfolk, var de første til at tegne detailkort over Danmark. Det må 
formodes, at de i deres kortlægning af landet har spurgt lokalbefolknin-
gen til råds om lokaliteternes navne. Det er nok her navnets oprindelse 
skal findes, men korttegnerens fantasi har nok også sat sit præg på kor-
tet. Fra 1800  tallet findes der flere kort, hvor Nakskov Fjord kaldes Albue 
Fjord. Albueboerne har altid sagt Albu, de har aldrig brugt endelsen en, 
som i Albuen. I dag hedder farvandet indenfor tangen Sønder Nor. 
 
Kilderne fortæller, at Albuen havde sin egen kirke i sildemarkeds tiden 
14- og 1500 tallet. Jeg tror, de fleste har svært ved at forstille sig en kir-
ke på Albuen, så der har nok snarere været tale om et kapel. Nær ved 
kirkebækken er rejst et kors, hvor kapellet stod. 
 
Ved århundredeskiftet havde Albuen 38 fastboende med fiskeri, lodseri 
og kystvagt som eneste mulige indtægtskilde. Oprindeligt var Albuen det 
foretrukne udgangspunkt for fiskeri, fordi transporten af de fangede fisk 
foregik til vands, men efterhånden som afsætningen af fisk gik ad lande-
vejen, fortrak fiskeflåden til Langø. 
 
Albue Havn havde nok ikke været tilgængelig for sejlerne, hvis det ikke 
havde været for lodserne, som i 1950`erne krævede en uddybning af 
havnen. Gunnersen Dybet  blev renden døbt af grus fiskerne, som fore-
stod arbejdet. Gunnersen er en familie af gammel Albue-slægt. Uddyb-
ningen gav 2 m vand helt op i bunden af havnen hvor Nakskov Sejlklub 
har to større broer. 
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Så er der gang i indlogering og 
udpakning, i huset som klub-
ben har lejet for weekenden.  

En fantastisk flot 
morgen. Nu er vi 
alle ved at være 
klar til afgang fra 
Roklubben. Både-
ne er pakket. Vi 
er tre både - en 
kajak - samt  en 
motorbåden der 
drager af sted, til 
Albuen. 
 

Finn forsøger at fange 
rejer men det blev kun til 
en enkelt ;o) 

Vi gik en dejlig lang tur i strandskyllet, på 
Albuen, med en flot udsigt til Lange-
landsbæltet. 
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Hotel krukholm 
Maribovej 134 • 4900 Nakskov 

Tlf 5492 2035 

 
Tak til vore annoncører 

 
 Årebladets annoncører støtter  

Nakskov Roklub - hvilket vi påskønner –  

og opfordrer medlemmerne til at handle hos 

dem! 
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Morgenroernes sommertogt til København. 
Af Ebbe Andersen 
Måske lidt idéforladt, men meget praktisk, da vi kendte stedet og området 
fra sidste år, så vi besøgte igen Danmarks ældste roklub, Roforeningen 
KVIK, hvor vi fik stillet lokaler og både til rådighed, samt praktisk hjælp af 
Bjørn Petersen, som også hjalp os sidste år. Turen foregik fra mandag d. 16. 
august til og med onsdag d. 18. august og vi var 8 morgenroere og havde 
desuden Knud Christiansen med som gæstedeltager, så det passede med 3 
toere.  
En noget munter flok entrede toget mandag morgen tidlig og indtog op ad 
formiddagen lokaliteterne hos KVIK og fik hurtigt de tre både i vandet, hvor-
efter det gik nordover i et ganske pænt blæsevejr fra øst, der gav nogle 
krappe bølger. Vi skulle selvfølgelig lige gennem Tuborg Havn og se på de 
store både og det imponerende byggeri, der dér er udført og videre til 
Skovshoved Havn, hvor de medbragte madpakker blev nydt. Det var allerede 
blevet lidt sent, så vi måtte hjemover, da bådene skal afleveres inden kl. 16, 
hvor KVIK’erne kommer for at ro. 
Lidt slentren rundt i den imponerende bygning fyldt med trofærer, hvor det 
hele emmer af historie, men samtidig nutid , og hvor vi selvfølgelig også lige 
skulle se Jørgen Andersens guldmedalje for Danmarksmesterskabet i otter 
fra 1957. Efter nogle hyggelige snakker med KVIK’erne, tog vi op til Bag-
sværd Sø for at se stedet, hvor der bliver trænet af alle toproerne. Et impo-
nerende syn med alle bådtyper på vandet, lige fra single scullere til ottere 
roende på forskellige baner og med følgebåde, der gav instruktioner. Og så 
var vi lige henne og kikke ind i en bådehal, hvor områdets klubber har deres 
kaproningsbåde liggende – vel ca. 150, fantastisk at se. Til alt held ligger 
Regatta Pavillonen lige op til, så der fik vi en sublim middag. 
Tirsdag skulle vi have været til København, men det silede ned i stride 
strømme, så vi opgav at gå i bådene. I stedet tog vi bilerne (Henrik og Hans 
havde deres med) til staden og besøgte først Diesel House, som er MAN 
B&W’s nyindrettede museum i H.C.Ørstedsværket, hvor der bl.a. står den 
motor, som holdt rekorden som verdens største dieselmotor i 30 år – og det 
var jo lige moms for nogle af deltagerne, der jo har maritim/maskinmester/
ingeniør/værft/B&W baggrund. En tidligere B&W garanti- og prøvemester 
Poul Robert Nielsen, nu 85 år, viste os rundt med al det engagement, som et 
livslangt samvær med motorerne rundt i verden havde givet ham. Forøvrigt 
begyndte han sin B&W karriere på Nakskov Skibsværft i 1955 på M/S Ivaran, 
og huskede stadig mange personer fra værftet. 
Lækkert smørebrød blev indtaget på Kanal Caféen lige ved Marmorbroen, 
hvorefter vi besøgte udstillingen ”Flåden i krig og fred” om ”Den Kongelige 
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Søetat i 1700 tallet” på Den sorte Diamant – så sig ikke, vi ikke også dyrker 
det kulturelle! Efter hjemkomsten tog nogle få en lur – læs Åreplask – me-
dens de øvrige seks, da vejret nu var tåleligt, tog en smuttur til Tuborg 
Havn. Nu var alle klar til aftenens clou – indtagelsen af stegt flæsk, kartofler 
og persillesovs i rigelige mængder, dertil passende drikkelse med efterføl-
gende højt humør i sejlklubben Frem’s restaurant, som ligger lige ved siden 
af KVIK, og så havde vi selvfølgelig inviteret vores hjælper Bjørn med. 
Onsdagsvejret var tåleligt, så vi fik en frisk tur rundt Trekronerfortet, ind til 
Langelinie Havn og så ind på kanalsystemet på Holmen og omkring Christi-
anshavn – en utrolig charmerende rotur, kun afbrudt af en stegt sild på en 
café og vinkeri til alle de fotograferende og vinkende turister på broer og på 
turistbåde, som vi nu er mestre i ikke at ligge i vejen for! Årer ind – kvart 
årer – sæt i - til roning klar - etc.! Videre rundt på kanalen rundt om Christi-
ansborg, og så den lange tur tilbage til Svanemøllen, hvor det nu var be-
gyndt at regne ganske pænt. Et bad, pakke, ind til banen og hjem med toget 
til lillemor i varmen og fortælle om en pragtfuld tur.  

 

Lugteriet”, vort soverum  

Frisk vind på Øresund – bemærk de 
orange ”Guantanamofangetrøjer”, 
som Jørgen havde købt under Aften-
åbent i Nakskov tidligere på året. Køn-
ne er de ikke – men de kan ses!  

Der er charmerende på  
Christians Havns kanaler. 

8 sovsekander med persille-
sovs kan vel ikke være for 
meget til 10 voksne mænd! 
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På langtur til Onsevig 
Tekst og foto Leif Thygesen 
 
Vil man gerne på en endags langtur med start- og slutpunkt i Nakskov Ro-
klub, er den lille private fiskerihavn Onsevig et oplagt mål - det er en tur på 
44 kilometer t/r. 
Ture til Onsevig har da også i årenes løb været populære i Nakskov Roklub, 
men i de senere år er der sket en vis afmatning. Så vidt nakskovroklub.dk 
kan researche sig frem til, fandt den senest NR-tur til Onsevig sted den 15. 
oktober 2006. Så det må siges at være på tide, da Michael Hansen, Henrik 
Petersen og Signaturen en regnvåd augustsøndag tog af sted med Onsevig 
som destination. Som et kuriosum kan det nævnes, at besætningen var nøj-
agtigt den samme i oktober 2006, da Nakskov Roklub sidst besøgte Onsevig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi starter i tørvejr, men da vi når Trælleholm begynder regnen og den bliver 
en trofast følgesvend på stort set hele udturen. Med 5 m/s fra nordvest og 
dermed modvind går det efter Hestehovedet mod nord.  
 
Hvert 10. minut skal vi skifte plads i båden. Det er toerens pligt at holde øje 
med Stroke Coachen, som er en lille anordning, der viser tiden og tæller tag 
i minuttet. Undervejs lykkes det alle tre deltagere en enkelt gang at overse 
skiftetiden, og dermed er der lagt basis for tre gange tre kvajebajere en 
gang ved lejlighed. Efter en god time og en sjat minutter kan vi så forlade 

Henrik Petersen(bagest) og Michael Hansen 
er et par garvede roere, der ikke lader en 
smule regn stoppe en tur til Onsevig. På bil-
ledet holder vi en lille pause i det relativt 
rolige vand i læ bag Vensholm. 
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 det daglige rofarvand ved færgehavnen i Tårs, og er nu ude i langtursfar-
vand.   
 
Kursen sættes stik nord, og vi kan så den næste times tid ”nyde” sidesøen, 
som giver uberegnelige vippe- og gyngeture. Lidt besværligt at ro i, og sam-
men med regnvejret bevirker det da også, at tanken om søndagsavisen og 
den varme kaffe hjemme i den bløde stol strejfer én. Man kan blive helt filo-
sofisk på sådan en langtur og stille sig selv eksistentielle spørgsmål som: 
Hvad laver du egentlig her?  
 
Men et par kilometer efter Tårs bliver disse tanker brutalt afbrudt af en grim 
skurrende lyd, og vi ligger uhjælpeligt fast. Vi er roet på en stor sten, der er 
skjult lige under vandoverfladen, og ligger nu oven på den og kan hverken 
komme frem eller tilbage. Der er kun et at gøre, Signaturen - der styrer - må 
i vandet, men da jeg læner mig ud over siden for at hoppe i, løfter en side-
bølge os lige så stille og roligt af stenen. Således blev en af de ellers ud-
skældte sidebølger nu vores ven og redningsmand. En kort inspektion viser, 
at båden ikke er blevet utæt, og senere viste det sig, at vi havde ramt så 
lige på stenen, at vi end ikke havde fået en lakskade. Metalskinnen på kølen 
har klaret sagen for os. Hvor heldig har man lov til at være? 
 
Frederiksdal bliver passeret, og inden længe er vi i læ af Vensholm, og ople-
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ver oven i købet, at bølgerne skubber bag på, da vi går inden om den lange 
ø. Nu får man svar på spørgsmålet: Hvad laver du egentlig her? Båden flyt-
ter sig i et pænt tempo, og roningen er igen en fornøjelse. 
Ikke alle 23 vindmøller på Nøjsomheds Odde snurrer og skaber alternativ 
energi, men vi har energi nok til at ro de sidste kilometer frem til Onsevig 
Havn. 
 
Havnen er blevet smukt renoveret efter den store oversvømmelse i novem-
ber 2006, og forude venter et af turens højdepunkter: Madpakken. 
 
Vi møder Michaels far, der lige er blevet færdig med at flå ål, slår en sludder 
af, og kigger os lidt omkring, inden det atter er tid til at gå ombord i r/b 
”Langø” for at finde hjem af. 
Tre ting har ændret sig. Regnen er stoppet, vinden frisket op og den er dre-
jet længere om i vest. Sidebølgerne er i hvert fald ikke blevet mindre, men 
sådan har hver etape af en rotur sin charme.  
Vi vender snuden op i vinden, når vi skal skifte styrmand, og når efter cirka 
en time og fyrre minutter til Tårs. Vinden er nu vores forbundsfælle, der 
skubber båden den rigtige vej på vores tur ind gennem fjorden. 
 
Ømme i ben, arme og ikke mindst i den nederste kødfulde del af ryggen, 
lægger vi til ved Nakskov Roklubs bro, og mens vi vasker og tørrer vores båd 
af, fantaserer Henrik højlydt om kaffe, nybagte boller og lagkage. Hverken 
Michael eller jeg har svært ved at følge Henriks fantasier. Et varmt bad af-
slutter dagens udflugt. Det er dagens andet højdepunkt, mener Michael. Så 
strengt taget kunne man jo nøjes med at tage bilen til Onsevig, spise sin 
madpakke, og så køre i roklubben og tage et bad! Men mon ikke det er ro-
ningen, der sætter tingene i relief? 
 
Prøv turen, den kan anbefales. Signaturen vil under alle omstændigheder 
gøre sig umage for, at der ikke igen skal gå mere end tre år inden fornøjel-
sen gentages. Og så skal det lige tilføjes, at det jo ikke behøver at være 
rusk- og regnvejr, når turen gennemføres. Den kan også roes en dag med 
sol og svag gunstig vind. 

I Onsevig har de blandt andet fået en ny 
bro, som er som skabt til robåde. Bemærk 
de lodrette pæle som fungerer glimrende 
som rækværk, når man skal op af båden - 
en service til stivbenede og ældre roere 
som Signaturen. Eneste problem med 
broen er, at den er lidt svær at lægge til 
ved, da man skal sno sig lidt mellem nog-
le fortøjningspæle for at komme ind til 
herlighederne.  
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Glæd jer –  Glæd jer – Glæd jer – Glæd jer – Glæd jer  

Så er det snart - Så er det snart - Så er det snart -  

Skriv det ind i kalenderen - Skriv det ind i kalenderen  
 

Alle medlemmer - Alle medlemmer - Alle medlemmer  
 

Med ledsager -Med ledsager -Med ledsager - Med ledsager  

Mødes til -Mødes til -Mødes til -Mødes til - Mødes til - Mø-

des til  

 
 

Yderligere information vil fremkomme på opslagstavlen og på vores 
hjemmeside www.nakskovroklub.dk 
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Årets første storebadedag 
 

Willy Mølgaard, Orla Sørensen, Harly Olsen og Erik Jensen nyder årets første 
storebadedag, der i år først blev den 9. juni. 
 

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 ta-
get ud af en større sammenhæng. 

1951 
 

Lørdag, d. 10. Februar:. Frisk initiativ i Nakskov Roklub. 
 
Nakskov Roklub har nu afsluttet sit første obligatoriske kursus for lang-
tursstyrmænd, i øvrigt 
det første kursus på Lolland-Falster. Kurset der har været ledet af Otto 
Jacobsen og Carl Bruus har strakt sig over 4 undervisningsaftener og 
bl.a. omfattet gennemgang af søloven, farvandsafmærkninger,  
reglementer og mange andre emner med tilknytning til langtursroningen 
samt demonstrationer i livredning etc. 
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Ved en lille sammenkomst efter prøven blev der fra flere sider udtalt til-
fredshed med klubbens nye initiativ, og man påtænker at afholde et nyt 
kursus i løbet af foråret. 
 
Onsdag, d. 6. juni: Nakskov Roklubs nye båd blev døbt ”Chr. X”.                    
 
Nakskov Roklub holdt i går bådedåb ved sit klubhus i havnen, hvor klub-
bens nyerhvervelse, en toåres inrigger, fik det højtidelige navn ”Chr. X”. 
Båden, en smuk langtursbåd, der har kostet 2500 kr., blev døbt af køb-
mand Martin Ovesen. Martin Ovesen oplyste bl.a. i sin dåbstale, at pen-
gene til båden var kommet ind dels ved tilskud fra det kommunale ung-
domsudvalg, dels ved tilskud fra klubbens morgenroere, og endelig var 
overskudet fra revyen også brugt til formålet. Han udtrykte håbet om, at 
medlemmerne ville få nogle pragtfulde ture i båden og at den ville klare 
skærene, hvis den kom i hårdt vejr. Sluttelig sagde Martin Ovesen: Vor 
gamle konge var i sin egenskab af protektor for Dansk Idrætsforbund 
også roningen en god mand, og Nakskov Roklub har derfor villet hædre 
mindet om den indsats ved at give båden dette navn. Der blev derefter 
udbragt et leve for den nye båd. 
 
Klubbens, formand frisørmester Erik Hansen, oplyste derefter, at der var 
sendt et telegram til kong Frederik som tak, fordi man havde fået lov til 
at kalde båden ”Chr. X”. 
 
Ved en lille sammenkomst bagefter i klubhuset takkede formanden Mar-
tin Ovesen, fordi han havde gjort klubben den tjeneste at døbe båden, 
Og Martin Ovesen svarede, at det havde været ham en glæde at blive 
gudfader til en båd med et så dejligt historisk navn. Det er en kendt sag, 
sagde han, at det nye ”barn” er kommet til verden med gæld, og jeg me-
ner derfor ikke at kunne give bedre dåbsgave end at gøre ”barnet” gæld-
frit”. Han overrakte klubbens formand en check på 1000 kr. 
 Erik Hansen takkede for den store gave og fortalte medlemmerne, 
at også købmand Steffensen havde skænket klubben en pengegave. In-
den den lille højtidelighed sluttede, indløb et svartelegram fra kongen. 
 
Fredag, d. 26. oktober:  Nakskov Roklub har planer om klubhus til 
135,000 kr. 
Nakskov Roklub arbejder med en stor plan om et nyt klubhus på Heste-
hovedet. Huset, der vil sige sparto til, hvad man hidtil har set af roklub-
huse i provinsen, kommer til at koste 135,000 kr. Man håber at kunne 
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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 planlæg-
ning og plads • Små uregerlige     både giver stres på broen  
 
Vis hensyn til store skibe, hold god afstand til dem. 
  
Sejl ud af sejlrenden  

                                                            

opføre huset i 1953, men nødvendigt for at dette kan ske er, at en an-
søgning om et ret stort tipsbeløb bevilges. 
 
Om Nakskov Roklub kan få den bevilling er foreløbig uvist, men ansøg-
ningen er i hvert fald afsendt med Dansk Idrætsforbunds varmeste anbe-
faling. Foreløbig er arkitekt Laust Ørnsholt i færd med at lave tegninger-
ne til huset.   
 
Det nye hus får en beliggenhed ud mod Barnholm. Det tænkes opført i 
gasbeton i to etager. Forneden bliver der båderum med plads til 25 både 
(klubben har nu 18), der bliver redskabsrum, omklædningsrum til herrer 
og damer, toiletter og badeinretninger med 5 brusere. Endelig bliver der 
gæsteværelse, som kan stilles til rådighed for fremmede roere, som be-
søger Nakskov under langture 
 
I øverste etage bliver der sal med plads til 75 mennesker. Denne sal går 
ud til en veranda, hvoraf halvdelen er lukket med glas og den anden 
halvdel åben med udsigt over Barnholm. Der bliver køkken, og det er ro-
klubbens plan, hvis projektet kan gennemføres, at lave marketenderi i 
sommersæsonen. Endelig får bestyrelsen et værelse til brug ved møder 
m.v. 
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Er der nogen du kender? 
Af Ebbe Andersen 
Jørgen Rasmussen – NR’s formand 1963 – 1967, og nu GRIN’er, kom med et 
gammelt avisudklip til redaktøren. Avisudklippet havde en lidt sjov historie. Jør-
gen købte i 1964 et gammelt hus i Ll. Lindet på Nordlolland, som han året efter 
begyndte at bygge om. Men først skulle den gamle skorsten rives ned, og i den 
lå en sammenkrøllet avis, der var proppet ind i et hul for at holde på noget Leca. 
Sådan en gammel sammenkrøllet avis kunne Erik selvfølgelig ikke lade være 
med at folde ud, og stor var hans overraskelse, da han så en artikel om Nakskov 
Roklub og hvor hans navn indgik.  
”Nakskov Roklub åbnede festligt sin nye lejrplads” lød overskriften på artiklen og 
omhandler indvielsen af en lejrgrund i Vejlø Skov roklubben fik stillet til rådighed 
af godsejer Knud Rasmussen fra Fredsholm, hvor Jørgen, der dengang var for-
mand for kredsens langtursudvalg,holdt indvielsestalen, ligesom artiklen var led-
saget af et foto af medlemmer, der hygger sig omkring bålet. 
Da den udfoldede avis var godt sodet til af opholdet i skorstenen, var det umu-
ligt at genkende personerne på billederne. Hvad gør man så? Man går til roklub-
bens ældste medlem, Kalle (Karl Jensen), der som bekendt sidder på Lokalhisto-
risk Arkiv og har klippet alt om NR i Ny Dag (og som bringes løbende som Kalles 
historiske sider i Årebladet), og vi fandt ud af at artiklen var fra d.16. august i 
1971. Desværre har lokalarkivet ikke originalfotoet, men vi prøver med en affo-
tografering af avissiden. Så kære læser af dette: Kan du kende nogle af delta-
gerne? Hvis, så meddel det venligst til Jørgen eller redaktøren.   
 

 

Kan du 
genkende 
nogle af 
disse med-
lemmer, 
der samles 
omkring 
bålet på 
NR’s nye 
lejrplads i 
Vejlø Skov i 
august 
1971? 
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Åreplask 
 
… skrives og redigeres af Årebladets udsendte reporter Ebbe An-
dersen og er en samling af stort og småt, der har relation til roklub-
ben. Så har du en oplevelse og meget gerne med navne, du synes, 
skal videre så giv Ebbe et tip med en kort beskrivelse.  
 
Det var ikke så godt Leif…                                                                              
Ved langdistancekaproningens 3. afdeling, der fandt sted d. 26. juni ved Egå 
Marina deltog ”Nakskovbåden” selvfølgelig også. Men pga. Leif Thygesens 
halsbetændelse, måtte han udgå og blev erstattet af Steen Wagner fra Aar-
hus - og så fik bådens en fjerdeplads. Indtil da årets flotteste placering! 
 
Otto Møllers rokompetencer…                                                                             
kan  der skrives meget om, men kun her lidt spredte oplevelser. Otto var 
styrmand og ville en morgen gerne drage omsorg for, at alt foregik korrekt, 
og ville være behjælpelig med at lægge den ene åre på plads i åregaflen, 
men opdager så, at årebladet vender ind i båden. Han siger lidt til sig selv, 
men dog så højt, at vi andre kan høre det, - jeg skal lige vende åren rigtigt. 
Otto tager åren op, og med åren drejer han sig en HEL omgang på broen, - 
så da han igen lægger åren i båden, opdager han til sin store forbløffelse, at 
årebladet stadig vender ind i båden! 
En anden gang da Otto var styrmand, og vi skulle anløbe broen, og alles 
bevågenhed var koncentreret om Otto - om han nu også kunne klare at sty-
re båden til, uden det sagde BUM. 
Det var total havblik og Otto styrede ind mod broen i en vinkel på 15 gr. 
(som Jørgen så mange gange har belært os om), Otto gav lidt ror til bag-
bord, og uden den mindste berøring med broen gled båden perfekt på plads. 
Vi roste Otto for den flotte manøvre. Otto sagde: tak skal I ha´- men det 
havde været bedst, hvis Jørgen Andersen havde set det.  
 
Det lugter mærkeligt fra kælderen…                                                                  
Den ene eftermiddag, under Morgenroernes sommertogt til København, var 
der tre (ingen navne nævnt) der tog sig en lur i køjerne nede i kælderen i 
KVIK’s hus, mens de øvrige seks tog sig en kort tur på vandet. Pludselig er 
der liv oppe ved trappenedgangen – KVIKs ungdomsroere var ved at ankom-
me til træningen, og det lyder på uforfalsket københavnsk: Her lugter altså 
mærkeligt nede fra kælderen – ja, det er mærkeligt, siger en anden. Så er 
der én der bevæger sig et stykke ned ad trappen og forsvinder meget hur-
tigt op igen – der ligger en gammel mand dernede! meddelte han de øvrige. 
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 Det er altså utroligt med ham Leif…                                                                       
Et er, at Leif Thygesen rejser land og rige rundt og deltager i langdistance-
kaproninger, og derigennem er klubbens eneste medlem, der viser flaget 
udadtil på robanerne, men det er ikke nok for ham. Der arrangeres jo også 
Marathonroninger. Her ros der 42,195 sømil, der svarer til ca. 78 km. Man 
får en pause på en time når halvvejen er roet og rotiderne ligger på 8-9 ti-
mer. Leif har deltaget i Jysk Marathon i juni, hvor det blev til en 5. plads af 
21 både og her i starten af september i Karleby Marathon fra Nivå ti Køben-
havn, hvor det blev en 6. plads ud af 13 både. Flot.  
 
Samarbejde med NS Roklub…                                                                            
Sidste år indledte NS Roklub og Nakskov Roklub et tæt samarbejde, hvor vi 
begyndte at komme hos hinanden og ro sammen. Det bevirkede blandt an-
det, at vi flere gange i sæsonen 2009 kunne ro otter, en fornøjelse man el-
lers ikke kan opleve som roer i Nakskov Roklub, da vi ikke har nogen otter. 
Til gengæld prøvede nogle af NS Roklubs medlemmer så at ro inrigger og 
oplevede, hvordan det var at ro 20 eller flere kilometer på en tur. 
I år er det desværre blevet til færre ture sammen. Først var det vejret der 
drillede, siden var det Nakskov Roklubs uofficielle kontaktmand Leif Thyge-
sen, der i perioder havde andre gøremål, og endelig er der flere medlemmer 
af Nakskov Roklub, der har prioriteret anderledes i år. Alt det har bevirket, at 
det endnu ikke er lykkedes at få otteren på vandet med et blandet mand-
skab i 2010. Men måske lykkes det – håbet er endnu ikke opgivet.  
 
Så er vi altså i Nakskov…                                                                                         
Morgenroerne havde besluttet at tage toget til København i forbindelse med 
deres sommertogt og de enkelte købte deres billetter i forvejen på stationen 
i Nakskov. Da Otto Møller fik sig taget sammen til at købe en billet, bestilte 
han en til Svanemøllen Station med afgang om mandagen, hvorefter billet-
sælgeren sagde: Og så skal du vel hjem på onsdag - det har alle de andre til 
Svanemøllen nemlig bestilt! 
 
To der fulgte med på vore hjemmeside…                                                              
For at skabe nogen opmærksomhed om vores nye hjemmeside udskrev 
hjemmesidens webmaster Leif Thygesen en lille konkurrencere baseret på 
et foto af båken ved sydspidsen af Barnholm – et sted alle roere passerer for 
ud og hjemgående. Hvad var sket med båken? En flaske rødvin til vinderen, 
der blev udtrukket mellem de indsendte løsninger. Hele to indsendte løsnin-
ger, som så hver generøst får en flaske rødvin. Var spørgsmålet for svært 
eller har vi byens mest hemmelige hjemmeside?  
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Flot med alle de kajakker…                                                                                 
På en tur rundt havnen d. 21. august stoppede jeg ved havnebygningen og 
fik et dejligt syn omkring vores anløbsbro. På broen og i vandet var der gang 
i 12 kajakker - et pragtfuldt syn. De var bare ikke fra os! men en klub havde 
fået lov til at anvende vore brofaciliteter til start for en tur på Danmarks bed-
ste rofarvand, hvorfra de vendte tilbage næste dag.  
 
Champagne, mindre kan ikke gøre det…                                                           
Morgenroerne har indtaget havregryn, wienerbrød, røde pølser, diverse drik-
kelser etc. under deres stop når Barnholm rundes. Ekstra fint var det her i 
august, hvor Otto Møller markerede sin runde fødselsdag med at lade 
champagneproppen springe adskillige meter i luften, så kom det perlende 
indhold op i de rigtige slanke champagneglas, dertil kransekage med indbagt 
nougat – og så havde Henrik Stolt også lige taget kaffen med – ganske 
festlig markering! 
 
Kommer der to firere på vandet…                                                                       
Morgenroerne er jo meget systematiske. Ca. en gang hver måned fremsen-
der hver enkelt et skema med de dage de kan ro, hvis de da ikke lige skal på 
en rejse, har børnebørnepasning møder etc. på programmet til Jørgen An-
dersen. Han laver så et koordineret skema med hver enkelts placering i bå-
den, hvem der ikke kan komme, og hvem der er reserver – og om vi skal ud 
i en firer eller en toer. For første gang nogensinde kan alle 10 morgenroere 
ro samme dag. Det bliver d. 8. september, og lykkes det, kommer der 2 fire-
re på vandet en tidlig onsdag morgen – herligt! NB! Efter deadline: Det lyk-
kedes! 
 
Lidt tyndt åreplask…                                                                                       
Hvis du har læst så langt, har du sikkert bemærket, at der ikke er kommet 
meget indput til denne gang åreplask. Det er lidt ærgerligt. Ideen er jo, at vi 



 

34 

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: Udkommer medio marts, juni, september og december. 
 
Tryk: NR’s eget tryk 

her kan samle små pudsigheder op fra klublivet - stort og småt. Det er da 
lidt mærkeligt, hvis der ikke i løbet af de sidste tre måneder skulle have væ-
ret en lille pudsighed, du synes skulle videre til andre i klubben. Så, derfor 
kære læser – ha’ det i baghovedet, næste gang du har en oplevelse, du sy-
nes skal videre.  
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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 
 
Hjemmesiden: www.nakskovroklub.dk:  
Leif Thygesen, Christiansdalsvej 13, 4900 Nakskov. 
Tlf. 54 92 25 35  E-mail: thygesen@nakskovnet.dk 
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NAKSKOV ROKLUB´s bestyrelse 

V/ Bruno Ib  
Forsikringsmægler 

 
Rugvænget 5, 4900 Nakskov Tlf. 5492 8443 
Mobil: 2324 5956 mail brunoib@tdcspace.dk 

Vi forsikrer lokalt 

 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 

  


