
 

  

 

M e d l e m s b l a d  f o r  N a k s k o v  R o k l u b  

60. årgang    juni 2011       nr. 2 

Foto: Leif Højbjerg 
Så venter bådene kun på at komme i vandet til Lollands Havørn  

9.00 - 19.00 

8.00 - 15.00 

8.00 - 17.00 

6.30 

8.00  



 

2 

Redacteurens klumme 
 

Vi er en lille forening, og alligevel kan vi glæde os over, hvor meget der 
sker. Hvis du følger med på vores hjemmeside, og når du forhåbentligt 
har pløjet dig igennem dette nummer af Årebladet, vil du nok undres 
over, så meget forskelligt der sker. Det sker kun, fordi der er en flok roe-
re, der synes det både er sjovt og givende at være med, og som er ind-
stillet på at yde en indsats for foreningens trivsel. Det har givet mange 
gode oplevelser her i foråret, og hvis du vil være med, så vil sommeren 
give yderligere en perlerække af oplevelser. God sommer.  

149,- 
 pr. stk. 
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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 
 

Der skal lyde en stor tak til alle jer, som har givet en hånd med forbere-
delser og gennemførelsen af Lollands Havørn.  Både deltagere og dom-
mere havde kun rosende ord om arrangementet. Dette skyldes i sær alle 
jer hjælpere, som med jeres indstilling - og hjælpsomhed fik dagen til at 
forløbe uden problemer. Jeres indsats, samt støtten fra vores sponsorer, 
har gjort, at vi igen kan fremvise et pænt overskud på Lollands Havørn, i 
år på ca. 20.000 kr.. 
 

Med sæsonen godt i gang og et vel gennemført Lollands Havørn, kan vi 
nu sætte kræfterne ind på næste års 125 års jubilæum. Der er mange 
opgaver og praktiske gøremål, som skal være på plads allerede i løbet af 
i år. Jeg vil derfor opfordre alle til at give en hånd med i forbindelse med 
forberedelserne. Bestyrelsen vil også kontakte nogle medlemmer i forbin-
delse med varetagelse af udvalgte opgaver. 
 

På opslagstavlen i bådhallen er der opsat lister over opgaver som besty-
relsen gerne vil have hjælp til at løse. Hvis der nogle af opgaverne som 
har din interesse, så er du meget velkommen til at kontakte et bestyrel-
sesmedlem. 
 

Jeg ønsker jer alle en god sommer. 
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Aktivitetskalender 
frem til 1. oktober 2011. Kalenderen kan være ufuldstændig, så 
hold derfor øje med opslag i klubhuset eller på klubbens hjem-
meside 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 sam-
vær. Har man brug for sin egen nøgle til huset, så kontakt formanden. 
 

… generelt for medlemmer:  
D. 6-7/8: Tur til Alstrup arrangeret af FNIS – Se side 5. 
 

… specielt for URO’er (Ungdomsroere) og ungdomskaproere: 
Ikke afklaret 
 
… specielt for kajakkerne: 
Datoer aftales fra gang til gang med Henrik. 
 
… specielt for FNIS’er (Friske Nakskovpiger i Søen): 
 Går i bådene hver tirsdag kl. 17.30 – derudover: 
D. 6-7/8: Tur til Alstrup - FNIS arrangerer. Se side 5.. 
 

… specielt for GRIN’er (Gamle Roere i Nakskov): 
Går i bådene hver onsdag kl. 17.00 – derudover: 
D. 20/8: Langtur kl. 8.00 
 

…specielt langdistancekaproerne:  
D. 25/6: Langdistancekaproning, Koldingsfjordens Slotsregatta. 
D. 13/8: Langdistancekaproning, Port of Copenhagen. 
D. 27/8: Langdistancekaproning, Præstø. 
D. 2-3/9: Langdistancekaproning. Karlebo Marathon 
 

… specielt for morgenroere: 
Går i bådene hver tirsdag, onsdag og fredag kl. 6.30. 
Dage og bemanding fremgår af skema på opslagstavlen. 
D. 15-17/8:  Sommertogt 
 

… aktiviteter afholdt af DFfR: 
17-19/6: Landsmotionstævne i Skive 
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Invitation til weekend tur til Alstrup 
 
Igen i år arrangerer FNIS weekendtur - denne gang til kredsens hus i Al-
strup på Falster, lige ned til Guldborgsund. Det foregår den 6. og 7. au-
gust 2011 og er for alle medlemmer i klubben. 
Vi kører til Nykøbing F. og ror derfra til Alstrup, ca. 18 km. Afgang fra NR 
lørdag kl. 7,30. Madpakke medbringes til frokost. Grill om aftenen og 
overnatning i egne telte. Dem, der ikke vil ro, har mulighed for at køre i 
bil til Alstrup. 
Bindende tilmelding på opslag i roklubben senest den 1. august 2011. 
 
Med rohilsen FNIS. 

Tak til vore annoncører 
 

Årebladets annoncører støtter Nakskov Roklub - hvilket vi 
påskønner – og opfordrer medlemmerne til at handle hos 
dem! 
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Nytårsforsætter 
 

For en roer er standerhejsningen næsten, som nytåret er for en alminde-
lig dødelig. Det er en skæringsdag, starten på noget nyt. Næsten som en 
bog man har foran sig, men hvor der ikke er skrevet et ord - og hvor 
man nu kan nedfælde sine tanker og ønsker for det nye år. Derfor spurg-
te Årebladet ved årets standerhejsning nogle medlemmer om deres øn-
sker/forventninger til den nye sæson.  
 
Henning From, GRIN’er: 
 

Da jeg startede med at ro for 7 år siden, var det for 
at få lidt at tage mig til og få et lidt andet input 
udefra, bl.a. noget, der indeholdt kammeratligt 
samvær - og det er alt sammen blevet opfyldt. At 
tage en tur på fjorden om sommeren og få rørt alle 
musklerne i kroppen er vidunderligt. Vi må jo ikke 
gå i stå på vore gamle dage! Vi er mange gamle her 
og vi holder os til.  
 
 
Pia Olsen, FNIS’er: 
 

Jeg ønsker godt vejr hver tirsdag aht. FNIS’erne, 
og endnu mere godt vejr aht. vores træning til 
deltagelse i Lolland Havørn, hvor vi inden da, skal 
have lært at lave nogle gode starter, hurtige skift i 
båden, hurtige vendinger og ro langt uden pauser 
– puh-ha – men jeg glæder mig. Og så ønsker jeg 
nogle flere FNIS’er. 
 
 
Ole Nielsen, GRIN’er: 
 

Mine største forventninger er helt klart rettet mod 
kammeratskabet og det sociale samvær i GRIN. 
Der er ikke noget så skønt, som at komme ud og 
ro onsdag aften og få rørt kroppen – og snakketø-
jet! 
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Henrik Madsen, kajakroer: 
  
Jeg er ny her, startede sidste år, så jeg har ikke 
været med til standerhejsning her før, så målsæt-
ningerne er lidt vage, og dog. Jeg skal have roet 
så meget som muligt og håber da på, at jeg kom-
mer op på 300 km. i denne sæson – det er noget 
mere end sidste år. Og så skulle vi gerne have no-
get varmt vejr, så vandet kan komme op i tempe-
ratur, så det ikke bliver så koldt at falde i!  
 
 
Steen Larsen, GRIN’er: 
 
Jeg har et helt klart, endda et meget præcist, mål 
for den nye sæson. Jeg vil have GRIN’s kilometer-
pokal for flest roede kilometer. Jeg er dog lidt 
bange for Carsten Rasmussen, der siger han også 
vil have den. Men det er nok, som så ofte før, ba-
re tom snak med ham! Og så ønsker jeg, at der 
starter regnvejr hver onsdag kl. 18.50! (Aht. 
GRIN’s snapsetradition/red.) og at vi fik nogle fle-
re unge (-50 år) medlemmer i GRIN.  
 
 
Henrik Rasmussen, kajakroer: 
 
Jeg skal have roet så meget som muligt, og så  
skal jeg have klaret nogle kajakvendinger i svøm-
mehallen – og så kunne jeg ønske nogle flere ka-
jakroere og instruktører! 
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Så kom standeren til tops.                                                                                                      
Af Ebbe Andersen 
 
En af årets store dage i vores roklub er dagen, 
hvor standeren skal sættes. Det skal festligholdes. 
Det er næsten, som når der skal være fest der-
hjemme. Der bliver ryddet op, muget ud, fejet og 
revet, så alt er pænt, når gæsterne kommer. Såle-
des også hos os. Der blev ryddet op, gæsterne 
kom – mange ca. 40 stk, musikken (Lolland Brand-
væsens Orkester) spillede – begyndende med den 
festlige ”Miss Liberty”, formand Morten Knudsen 
sagde nogle pæne ord, Pia Olsen og Marianne 
Brejnbjerg hejste standeren og GRIN’er - Jørgen 
Andersen, Erik Jensen, Orla Sørensen, Henning 
From og Willy Møllgaard - bemandede den første 
båd, og så blev der sluttet af med et flot morgen-
bord i klublokalerne. En festlig start, som er mere 
detailleret beskrevet på vores hjemmeside, men 
her er lidt for øjet: 

 

Gæsterne hygger 

Musikken spiller  

GRIN’erne evalue-

rer indsatsen  
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Morten og Henrik lykøn-

sker hinanden med fær-

diggørelsen af den sidste 

pontonbro. 

Heinrich og Knud sliber 

borde  

Det tunge mate-

riel ryddede op  

Så kom standeren til tops.                                                                                                        
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Outriggerroning – sjovt, men svært… 
Af Leif Thygesen 
 

Er det sjovt? Er det svært? To drenge tager imod Erik Petersen og Signa-
turen og overfalder os med deres spørgsmål, da vi lægger til ved NS Ro-
klubs bro efter en rotur i dobbeltsculleren ”Carl Emil” opkaldt efter Nak-
skovs tidligere navnkundige borgmester Carl Emil Hansen.  
 

Med de to spørgsmål rammer de to drenge sømmet lige på hovedet. Det 
er både sjovt og svært at ro outrigger, men når man først har fået det 
lært, kan man blive helt afhængig af det. I forhold til at ro inrigger skal 
du tænke på balancen og du skal være koncentreret om roningen, mens 
snakken og naturoplevelsen må vente til en anden dag.  
 

I outriggeren er der virkelig tale om holdarbejde, og det er bydende nød-
vendigt, at man rammer hinanden helt præcist, når man ror. Til gengæld 
kvitterer båden med fart og glid, og når man først har prøvet det, kan 
man blive helt høj af det, og som en anden rojunkie søge oplevelsen 
gang på gang. 

Erfaring 
Når man skal ro outrigger er det en fordel at vælge en erfaren makker, 
og formand for NS Roklub Erik Petersen er i den forbindelse ikke hvem 

Erik Petersen og Signaturen fejrer det helt fantastiske ”outrigger- vejr”, hvor fjorden 

ligger som tromlet med en tur i Nakskov Roklubs dobbeltsculler ”Vejlø”. Men cirka 30 

minutter senere blæste det op. Tja ”All good things come to an end”, som englænderne 

siger. Foto Henrik Petersen.  
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som helst. Han er dansk mester i single-sculler i 1969 og 1975, og har 
desuden deltaget i Europamesterskaberne i 1967 i dobbeltsculler og i 
1973 i toer uden styrmand. Og Signaturen selv? I mine yngre dage - for 
mange kilo siden - roede jeg meget outrigger, og det er som at lære at 
cykle, når man først har fået det lært, glemmer man det aldrig.  
 

Men når Erik og Signaturen sætter sig ned i en dobbeltsculler sammen, 
er det lige pludselig Signaturen, der er den unge og uerfarne. Og det er 
en lidt pudsig fornemmelse, men om ikke andet, er jeg da bedre end Erik 
til at finde en dygtig rokammerat!  
 

Romæssigt går det faktisk meget pænt og på en god dag, når vejret er 
med os, flytter vi båden i et helt fornuftigt tempo, også når vi prøver at 
trykke til. 
 

Prøv det 
Har du endnu ikke prøvet at ro outrigger, kan det anbefales at prøve. 
Start eventuelt i single-sculleren, og vil du med ud at ro otter, så hen-
vend dig trygt til Signaturen. Den forbedrede roteknik du opnår ved at ro 
outrigger, vil du også få glæde af i inriggeren på motionsturen. 
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Lollands Havørn – en perfekt DM-regatta på Nak-
skov Fjord 
Af Ebbe Andersen 
 
Nakskov Roklub stod bag en perfekt regatta lørdag d.28. maj, hvor den 
første af fem afdelinger om de danske mesterskaber i langdistanceroning 
blev afviklet på Nakskov Fjord. Fredagens kraftige blæst var løjet af lør-
dag formiddag, og solen tittede frem, hvorfor DM-afdelingen – kaldet  
Lollands Havørn – kunne gennemføres uden problemer. Blandt de 47 del-
tagende både var to fra Nakskov – og begge kunne som forventet ikke 
blande sig blandt de bedste. 
 

For første gang stillede Nakskov Roklub en fire-åres inrigger i 10 km. 
åben mix for to- og fire åres inriggere. Den debuterende Nakskovkvintet 
Helle Jørgensen, Jenny Larsen, Karin Thauner, Lillian Albrecht og Pia Ol-
sen kæmpede bravt, men det var ikke nok til at undgå sidstepladsen 
blandt de 16 deltagende både. 
 

I 25 km. åben mix. stillede Erik Pedersen fra NS Roklub og Leif Thygesen 
Nakskov Roklub til start sammen med Niels Iversen fra Aarhus Roklub. 
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”Vi roede i forhold til vores samroning og almene træningstilstand et godt 
løb og må bare bøje nakken og konstatere, at de andre er bedre end os” 
sagde Leif Thygesen efter syvendeplads.  
 

Ovenstående er citat fra Folketidende d. 30/5, som dækker godt, men 
skal alligevel uddybes lidt, da vi som en relativ lille klub har haft et stort 
arbejde med selve planlægningen og afviklingen af arrangementet. Man-
dagen efter var der evalueringmøde, hvor Morten Knudsen næsten ikke 
kunne få armene ned af begejstring - alt lykkedes. Det forløb planmæs-
sigt med kontrolvejningen af bådene, hvor der denne gang var særlig 
kontrol, overnatning for langvejs kommende gæster i den nedlagte U-
båds pavillion, bespisningen af de mange deltagere – ca. 140 stk., isæt-
ning- og optagning af bådene – ikke en protest, men selvfølgelig lidt 
brokkeri. Ok, der var lidt med vejret. Pga. for kraftig blæst blev 25 km. 
ruten ændret til 2x til Lindelse i stedet. 
 

4 udefrakommende dommere sørgede for at alt vedr. selve kaproningen 
foregik efter reglerne, og 25 lokale medlemmer trak et stort læs med alt 
det praktiske, så de kunne med god samvittighed samles om grillen lør-
dag aften og glæde sig over resultatet af anstrengelserne.  
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Farvel til koldkrigsmaskinen U359 
Tekst og foto Leif Thygesen 
 
Den kom til Nakskov i marts 1997 – U359 en gammel russisk ubåd fra 
1953. Den blev placeret i Nakskov Havn i nærheden af Nakskov Roklub. 
Man kan ikke just påstå, at det blev kærlighed ved første blik. Det skyld-
tes måske, at den nye nabo indledte bekendtskabet med at bede Nak-
skov Roklub om at flytte. 
 
U359 skulle være Nakskovs helt store nye turistattraktion, og i arkitekt 
Philips Rasmussens rapport blev der budgetteret med et oplevelsescenter 
til kr. 51 millioner samt udstillingsvirksomhed for 25 millioner i alt 76 mil-
lioner kroner. Men så regnede man også med, at Ubåden ville få 200.000 
gæster om året. Det eneste kedelige i den forbindelse var, at oplevelses-
centret og de mange mennesker skulle bruge plads, og det betød, at 
Nakskov Roklub skulle flyttes. I januar 1998 holdt Nakskov Roklub med-
lemsmøde om sagen, og her blev man enige om ikke umiddelbart at flyt-
te.  
 
Flere forskellige planer så dagens lys, og hver gang indebar planerne, at 
Nakskov Roklub skulle flyttes. Flere placeringer af Nakskov Roklub var i 
spil, herunder en placering i træpavilloner på Plutteøen - man foreslog 
også, at Nakskov Roklub og Nakskov Skibsværfts Roklub blev slået sam-
men, og så skulle Nakskov Roklub ”bare” flytte til Rosnæs. Planerne blev 
først ændret/skrinlagt, da virksomhederne på Sydkajen truede med ”at 
trække stikket ud”, som det blev udtrykt, og det gjorde indtryk på politi-
kerne. Sidenhen blev der mere stille omkring ubåden, og ingen af planer-
ne blev realiseret. Men roklubbens borde og bænke blev i årenes løb 
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”oplevelsescenter” for ubådens gæster. Og således sluttede ubådskrigen 
mellem U359 og 864e (Roklubbens matrikelnummer) med våbenhvile. 

 

”Ubådskrigen” fik de store 
overskrifter frem i den 
lokale presse. I Projektle-
der Philip Rasmussens 
plan indgik, at Nakskov 
Roklub, skulle flyttes. 
Ovenstående artikel er fra 
Lolland Falsters Folketi-
dende 15.01. 1998, og 
som man kan se skulle 
ubåden placeres på nabo-
grunden umiddelbart ved 
siden af siloerne.  

I 13 år har vi roet forbi U359, nå vi skulle en tur ud på fjorden. Nu er den væk 
– og Nakskov Roklub den ligger, hvor den har ligget i 124 år. På næsten blik-
stille vand tog morgenroerne d. 15. april en stille afsked med ubådskæmpen – 
dog uden at kippe med flaget. 

23. april 1998 så en ny 
plan dagens lys – og atter 
en gang stod roklubben til 
at skulle flytte, men nu 
sagde firmaerne på Sydka-
jen stop, og det gjorde 
man så. 
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Til grin kan man altid blive… 
Af Henrik Madsen 
 
Den 30. april havde Nakskov Roklub sikret sig svømmehallen et par ti-
mer. Det forløb uden dramatik (=bunden holdt, alle kom op af vandet 
igen osv.) Mens roerne prustede sig igennem deres svømmeprøver, gjor-
de kajakfolket klar til kæntringsøvelser. 
 
Egentlig er det jo noget pjat at øve kæntringer. Godt nok har jeg kun ro-
et kajak i lidt over et år, men hvis der er én ting jeg har lært, så er det, 
at kæntringer kommer helt af sig selv. Så det er der for så vidt ingen 
grund til at træne. Det kan ske for selv den bedste. Ja, det er det faktisk 
allerede. 
 
Det går også nemt nok med at komme ud af kajakken, hvis uheldet er 
ude. Og godt for det: Der er jo ikke meget sjov ved at lave en halv grøn-
lændervending! 
 
Problemet er, hvad man skal gøre bagefter, og det var selvfølgelig det, vi 
trænede endnu engang i svømmehallen. 
 
De kajakroere, der var mødt frem, trænede to bjærgningsøvelse: Solo-
redning og makkerredning. 
 
Soloredning er det hårdeste og vanskeligste: Når kajakken er vendt, skal 
den kæntrede roer ved egen kraft komme op på den, få sig vendt og gli-
de på plads i sædet. Det sværeste er at få tilstrækkelig fremdrift i vandet 
til at komme op på kajakken, for prøver man at trække sig op, drejer den 
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bare rundt, så man skal begynde forfra. At holde balancen til man er 
kommet på plads er også en udfordring, ikke mindst hvis vandet er uro-
ligt – og det er det jo tit, for ellers var man ikke væltet i første omgang! 

Makkerredning er meget nemmere: Makkeren glider hen på siden af den 
kæntrede kajak og stabiliserer den. Vægten fordeles på forbundne pon-
toner, og det er som bekendt ulige meget nemmere at blive stående, når 
begge ben kan tages til hjælp. Makkerredning bør alle kajakroere mestre. 
Det giver tryghed på vandet, og det er vigtigt at få det afprøvet fra tid til 
anden. 

Kajakkerne ligger modsat af hin-
anden. Henrik Madsen holder den 
kæntrede kajak, mens Henrik G. 
Rasmussen er kommet op på last-
rummet bag sædet. 
 
 
Den kæntrede Henrik skubber sig 
baglæns ned til sædet og roterer 
ind mod den hjælpende kajak. 
 
 
2 x Henrik er igen på plads og 
klar til at ro videre. (Eller til at ro 
hjem og få noget tørt tøj på!) 
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Karin Thauner - nyvalgt bestyrelsesmedlem 
Af Ebbe Andersen 
 
På generalforsamlingen i februar trak Hans Borchersen sig fra bestyrelsen 
og nyvalgt blev Karin Thauner. Årebladet fik lige fat i Karin efter general-
forsamlingen, for at tegne et miniportræt af det nye bestyrelses medlem. 
 

Karin er en 1961 model, født og opvokset i Nakskov. Blev kontoruddan-
net, har arbejdet med skat i 23 år, først i Nakskov Kommune og siden i 
SKAT i Maribo, hvor hun arbejder med erhvervsligning. I samme forbin-
delse er hun ved at færdiggøre sin uddannelse som skatterevisor. Og så 
er Karin gift med Benni og har en dreng og pige, som ikke er hjemmebo-
ende. 
 

Men nu til det mere romæssige. Karin har været medlem siden 2007 og 
er aktiv hos FNIS’erne, Karin havde aldrig roet før hun meldte sig under 
fanerne som motionsroer, men sætter også stor pris på det kammeratlige 
samvær. Den største nydelse er dog det totalt afstressende ved at sidde i 
en robåd og nyde stilheden på fjorden. 
 

Hver tur på vandet er stadig en oplevelse for mig, da jeg stadig tager 
mod visdom fra de mere erfarne roer. Jeg kan dog særlig fremhæve de 
længere ture på vandet, f.eks. den meget hyggelige weekendtur til Albu-
en i august sidste år, hvor jeg prøvede at komme længere ud på fjorden, 
end der hvor vi normalt roer på træningsdage. En anden stor oplevelse, 
var da jeg fik lov til at tage imod dronningen. 
 

Hvis nu du skulle have været oppe på barrika-
derne og ud i en valgkamp om din bestyrelses-
plads, hvad havde dine mærkesager så været? 
Jeg ville jeg nok ikke gå ud i den store valg-
kamp, men hvis jeg skal sige en ting, vil det nok 
være at arbejde for at øge antallet af ungdoms-
roere, da vi er afhængige af disse, både for ro-
klubbens fremtid og økonomi.  
Og så har Karin altså også andre interesser end 
roning, idet hun går til almindelig træning i et 
fitness center og så dyrkes der zumba. Så vel-
kommen til Karin i bestyrelsen.  
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Så kom Helles kajak på vandet 
 

Husker du den artikel Helle Juhl Jørgensen skrev i sidste nummer af Åre-
bladet, hvor hun berettede om sit arbejde med at bygge sin egen kajak. 
Her har du det færdige resultat. En glad bedstemor var Påskedag på 
jomfrurejse fra Hestehovedet til nordspidsen af Vejlø og retur. Godt gået 
(roet) og til lykke. 

info@benteliasen.dk · WWW.bent-eliasen.dk 



 

20 

Medlemspleje 
Af Ebbe Andersen 
 

Vi er en relativ lille forening og kan ikke prale af, at nye medlemmer 
strømmer til. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi gør noget ved medlems-
plejen for at holde på dem, der allerede er medlemmer og i særdeleshed, 
som vores kasserer Otto Møller udtaler – at holde på dem ”der har noget 
på bogen” og er i den betalingsvillige klasse. Derfor har det været lidt af 
en skandale at iagttage, hvor lemfældigt bestyrelsen varetager denne 
opgave og lader medlemmer udføre, ganske vist prisværdige frivillige ar-
bejdsopgaver, men helt uden overordnet styring set i relation til med-
lemsplejen. 
 

Et enkelt eksempel skal omtales her. Ved renoveringen af herrernes ba-
derum udskiftede man hylden under spejlet fra en tilpas stor og bred én 
til en meget smal. (Foto 1). Inden udskiftningen havde Jørgen Andersen 
benyttet denne brede hylde til sin plastikkurv med et passende sortiment 
af toiletartikler, så det var i umiddelbar nærhed af brusekabinen – så han 
ikke skulle gå helt ned til sit skab i modsatte ende. 
 

Men heldigvis fandt Jørgen Andersen snart en ny placering til sine toilet-
sager, nemlig oven på affaldsspanden til papirhåndklæder under spejlet, 
hvilket stadig var tæt på bruserne.(Foto 2).  
Uheldigvis spærrede han dermed for adkomsten til affaldsspanden og 
affaldet begyndte at hobe sig op, og dette på trods af, at flere medlem-
mer er aktive i Ren By Nakskov! (Foto 3). Protesterne begyndte at kom-
me og Jørgen talte om ikke tilfredsstillende forhold for ældre medlemmer 
- noget måtte gøres! 
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Roklubstyrmand vis respekt 
 

Husk du er i en trafikhavn • Vis hensyn til store skibe • Hold 
mindst 100 m.   afstand • Manøvrering 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  

Med en ihærdig indsats fra morgenroernes side fjernede de Jørgens util-
fredshed ved at installere et ophæng for Jørgens toiletkurv i umiddelbar 
nærhed af bruserne, (Foto 4) og eliminerede dermed effekten af besty-
relsens manglende styring – og dog. Otto Møller mener nu, at lejen for 
den nye ophængning, skal være det halve af skabslejen! 

Foto 1  

Foto 2. 

Foto 3.  

Foto 4. 
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 Brugerråd Nakskov Fjord - er også din forening 
Af udviklingskonsulent Karin Wood-Pedersen – Lolland Kommune 
 

At være interesseret i at udvikle oplevelserne på og ved Nakskov Fjord er 
en årelang interesse blandt foreninger, erhvervsliv, offentlige myndighe-
der og borgere som bor på Vestlolland. Med deres fælles indsats har om-
rådet igennem de sidste 10 år fået tilføjet mange aktiviteter og oplevelser 
som daglig anvendes med stor glæde af beboere og besøgende ved Nak-
skov Fjord fx Nakskov Fjorddage, cykelsti fra Albuen til Nakskov, guidede 
ture med naturvejleder og sejlads med postbåden til fjordens mange øer 
m.v.. 
 

Brugerrådet Nakskov Fjord blev ved kommunesammenlægningen i 2007 
etableret i nyt samarbejdsforum for foreninger, organisationer, private 
virksomheder og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, 
friluftsliv, kulturmiljø og historie på og omkring Nakskov Fjord.  
 

Rådets arbejde er afgrænset til det geografiske område: Nakskov Fjord, 
de inddæmmede arealer og afvandingsområdet til fjorden samt den nær-
meste del af Langelandsbæltet. 
 

Formålet med Brugerrådets arbejde er: 
• At medvirke til at sikre og udvikle mulighederne for, at erhvervs- og 

friuftsoplevelser på og omkring Nakskov Fjord kan ske på en natur-
mæssig bæredygtig måde. 

 
• At medvirke til initiativer, der kan styrke områdets naturgrundlag. 
 
• At medvirke til initiativer og formidlingstiltag, som kan øge kend-

skabet til Nakskov Fjords natur- og kulturmiljø for såvel lokale som 
turister. 

 
• At sikre den gensidige dialog mellem brugere, lodsejere, offentlige 

myndigheder og andre med interesse i området. 
 
Bestyrelsen for Brugerråd Nakskov består af 11 pladser fra forenings-, 
erhvervs- og borgerliv i og omkring Nakskov Fjord. 
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Strandfogedvej 5 • 4900 Nakskov 

Bestyrelsen har taget teten til at videreføre det forrige råds gode arbejde. 
Sammen med rådets medlemmer har de lavet et idekatalog med forslag 
til, hvad der med fordel kan tages fat på for at forbedre oplevelserne på 
og ved Fjorden. 
Bestyrelsen har til dette arbejde nedsat en række arbejdsgrupper, hvor 
de har trukket medlemmer fra rådet ind til at løse konkrete opgaver eller 
til at udvikle og realisere diverse projekter. 

 

Virksomhed/forening:  Navn: 

Lolland Kommune Udvikling og Er-
hverv:  

Birgitte Rønnow  
Karin Wood-Pedersen 

Lolland Kommune Naturvejlednin-
gen: 

Klaus Bek Nielsen 

Skov- og Naturstyrelsen – Stor-
strøm: 

Claus Jespersen 
Morten Rolsted 

Friluftsrådet, Storstrøm: Knud Christiansen 

Danmarks Naturfredningsforening: Thorkel Bejer  

Erhvervsforeningen Nakskov Fjord: Otto Paludan 

Lodsejerrepræsentant: Bjarne Zachariassen 

Nakskov Sejlklub: Asger Knudsen 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF): Michael Thelander 

Fonden Turist Lolland: Lise Simon 

Vestlollands Turistforening: Preben Jelsbak 
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Hvad er der i gang lige nu? 
De fleste af broerne på Nakskov Fjord er ved at være nedslidte, og rådet 
har, med erhvervsforeningen v. Otto Paludan som tovholder, sat sig for 
at samle broejerne for at drøfte planlægningen af nye broer. En ide til de 
nye broer er at gøre dem handicapvenlige, så vi ad åre kan markedsføre 
os som Danmarks første handicapvenlige Fjord. I samarbejde med ejerne 
er der i vinteren 2010/2011 lavet en analyse af de nuværende broer og 
de behov for istandsættelse, de måtte have. I samarbejde med Lolland 
Kommune arbejdes der pt. på at udarbejde ansøgninger til offentlige og 
private fonde for at finde finansiering til opførelse af nye handicapvenlige 
broer. Hvis alt forløber planmæssigt vil arbejdet kunne påbegyndes i ef-
teråret 2011 eller start 2012. 
 

Nakskov Indrefjord er de senere år forfaldet en del. Dette er blevet sær-
ligt udtalt efter et par hårde vintre med meget højvande, der har skadet 
anlægget betydeligt. Naturvejledningen har fået nogle bekymrede bor-
gerhenvendelser i den forbindelse. Derfor har vi på vores brugerrådsmø-
der jævnligt drøftet Indrefjorden og har nedsat en arbejdsgruppe, der 
har drøftet forholdene og udpeget en række konkrete ting der trænger til 
at blive istandsat fx faskiner, broer, skilte, borde etc.. I samarbejde med 
Lolland Kommunes ansatte fra Park og Vej er der iværksat et arbejde 
som vil sørge for, at nogle af disse ting snarest bliver bragt i orden. 
 

Vil du vide mere? 
Har du lyst til at vide mere, kan du følge rådets arbejde på 
www.lolland.dk, hvor idekatalog og referater af møder er placeret under 
brugerråd Nakskov Fjord.  
 
Har du lyst til at være medlem eller komme med indspark til rådets arbej-
de er du velkommen til at maile til kwop@lolland.dk.  
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En utrolig oplevelse 
Af Ebbe Andersen 
 

En af de dejlige oplevelser jeg havde i mine unge dage, da jeg sejlede 
med ØK’s ”Beira” på fjernøsten, var at stå forude og se ned på delfiner-
ne, der fulgte bovbølgen og se på flyvefiskenes leg hen over Det indiske 
Ocean. En næsten ligeså stor oplevelse fik jeg her i maj, under en mor-
genroning. Det er jo lige nu tiden hvor hornfiskene vrimler i stimer om-
kring Lolland, og en del af dem søger også ind i vores dejlige fjord. Den-
ne morgen sprang de næsten foran ”Sydkajen” - vi iagttog deres leg og 
blev enige om, at der også var gået forår i hornfiskene. 
 

Lige pludselig sprang en hornfisk op af vandet og snuppede vores stan-
der ude foran med stang og det hele, hev den op af hullet og forsvandt 
ned i vandet! Straks efter fulgte, en vist nok parringsvillig, hornfisk efter 
den, fejlede sit spring og endte med næbbet (eller hvad det nu hedder 
på en hornfisk) lige ned i det tomme hul for standeren – og der sad den 
og sprællede. Vi kunne ikke komme ud til den for at redde den, og efter-
hånden kunne den ikke få vejret og ved ankomsten til roklubben, var den 
død og slatten, men fik lidt oprejsning. Det er altså utroligt hvad vi kan 
opleve på fjorden - bare vi har øjnene med os! 
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Hotel krukholm 
Maribovej 134 • 4900 Nakskov 

Tlf. 5492 2035 
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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 ta-
get ud af en større sammenhæng. 
 
 

1959 
 

Mandag d. 23. marts: Festlig dag i strålende forårsvejr 
 
Nakskov Roklubs nye klubhus fik en værdig indvielse. Klubbens nye båd, 
der døbtes af borgmester M. Nielsen fik navnet ”Fjorden” 
Dagen i går blev en festdag for Nakskov Roklub. Klubhusindvielse, både-
dåb og standerhejsning på samme dag, og så tilmed i det mest smilende 
forårsvejr, vi endnu har haft. Det var optakten til en ny sæson for de 
mange, som er tilknyttet klubben, samtidig med, at det var punktum for 
et arbejdsår uden lige. 
Der var mødt mange mennesker for at deltage i højtideligheden. Også 
Gunnar Nu-Hansen var der med radiovognen, og selv fjernsynet havde 
fundet vej til Nakskov i anledning af klubbens festdag. 
Radioreportagen fik man lejlighed til at høre allerede få timer efter i for-
bindelse med radioavisens middagsudsendelse, mens fjernsynet i aktuelt 
i aften vil give et par glimt fra indvielsen. 
 

Mandag d. 3. august: Nakskov Roklub arrangerer ildregatta på 
havnen 
 
I dagene 21., 22. og 23. august arrangerer Nakskov Roklub ildregatta på 
Nakskov Havn på pladsen mellem havnebygningen og bolværket lige 
overfor roklubben. 
Det bliver en fest af større format, og foruden at Roskildegarden marche-
rer gennem byen, bliver der lørdag og søndag på festpladsen optræden 
af skuespiller Hans Kurt, Mie (fra filmen ”Far til fire”) samt Mies lillesøster. 
I restaurant Zanzi-bar bliver der dans. 
Entre til festpladsen bliver 1 kr. for voksne og 50 øre for børn. På ad-
gangsbilletterne bortloddes en knallert. 
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Søndag aften slutter festen med Nakskov havn i flammer samt et fint 
kunstfyrværkeri. 
 
Torsdag d. 12. november: NR vil ikke være med til at trække kaps-
ler op 
 
Sportsmæssigt set har man deltaget i flere kaproninger og opnået fine 
placeringer. Som tidligere år har vi også deltaget i RESLEstævnet, men 
det er et spørgsmål om man vil fortsætte hermed. 
For NRs medlemmer blev stævnet en stor skuffelse, sagde Lundsten. Når 
vi kommer til et sådant stævne, er det for at nyde naturen og komme ud 
at ro, og ikke for at sidde i teltene og trække kapsler op. Tager L-F. F. f. 
R. ikke kritikken til følge, har vi ikke mere at gøre i RESLEstævnet. 
  
 



 

29 

 Åreplask 
… skrives og redigeres af Årebladets udsendte reporter Ebbe An-

dersen og er en samling af stort og småt, der har relation til ro-
klubben. Så har du en oplevelse og meget gerne med navne, du 
synes skal videre, så giv Ebbe et tip med en kort beskrivelse.  
 

Årebladet bliver læst…                                                                                                          
Ikke bare i papirudgaven , men også på vores hjemmeside. Den har fået 
installeret et eller andet nymodens, der kan tælle hvor mange der besø-
ger den. I januar  var der 59 besøgende, i februar 34, i marts 136, i april 
29 og i maj 23 – så det følger næsten en sinuskurve og tager et spring 
opad i juni, når dette nummer er udkommet. 
 

Endnu en ordekvilibrist af Guds nåde…                                                                                           
I fortsættelse af Hans Borchersens beskrivelse af EbbeAndersens 
opfattelsesevne/talforståelse i sidste udgave af Åreplask vedrørende 
regnskabet for vinterroernes julefrokost, har Knud Christiansen efter-
følgende fulgt op med bl.a. :                                                                                                  
Har forøvrigt netop nærlæst seneste udgave med nyheder fra NR. Som 
sædvanligt godt sat op med bølgeskulp m.m. for at lede gasterne på ret-
te spor. Men en væsentlig sag vil jeg gerne spørge til, nemlig afregning 
af udgifter ved den legendariske julefrokost. Vor udmærkede sekretær 
m.m.m. aflagde et fornemt regnskab ved denne lejlighed, men resulta-
tet/fordelingen af udgifterne bliver anfægtet fra en højtstående kilde. Jeg 
er bekymret, da det så i givet fald er muligt, at ikke alt er kommet for 
dagen, at der evt. kan cirkulere flere kombinationer af regnskabet, lige-
som der tidligere måske blev udfærdiget 2 forskellige regnskaber, et til 
internt brug og et til skattevæsenet! Det er i høj grad kedeligt, at netop 
dit ovenud flotte regnskab skal nedvurderes og sammenholdes ef-
ter oldtidens principper for 2000 år siden. Må jeg foreslå, at sagen tages 
op til ny overvejelse i et lukket forum ved næste møde! 
  

En hilsen helt fra USA…                                                                                                         
Vores kasserer Otto Møller er jo en ihærdig mand og følger op på alle 
muligheder overalt – selv i USA, hvor  Vinnie og Henrik Due (tidligere 
aktive i NR.) befinder sig, og de undgår heller ikke Ottos årlige hilsen, og 
besvarede også denne gang beredvilligt: 
Hej Otto, Saa er der indbetalt 2 x 200 DKK fra Vinnie og Henrik paa 
nedenstaaende konto. Haaber den kommende saeson vil bringe lysere 
tider for den gamle klub (laes tilskud fra kommunen). Vi kan desvaerre 



 

30 

ikke deltage i 125 aar’s jubilaet i Skovriddergaarden, men haaber at du vil 
hilse fra os, og at I maa faa en rigtig god dag/aften. Vinnie og jeg husker 
jo 100 aar’s jubilaet, det blev ogsaa holdt i Skovriddergaarden. Vi laeser 
med glaede aarebladet hver gang det udkommer, stor tak til forfatterne. 
Mvh Henrik Due. 
En Tak der hermed bringes videre til jer, der skriver i Årebladet/red. 
  

 Ny ergometerrekord…                                                                                                             
Det betaler sig at investere i nyt maskineri. De to nye ergometre, samt 
renovering af de to ældre maskiner, har skabt øget aktivitet i vinterhalv-
året i klubben. 3078,2 km. blev der tilbagelagt. Det er ny rekord og en 
klækkelig forbedring af den gamle rekord, der var på 1869,5 km. En flot 
forbedring på 64%. Deltagerantallet er også steget fra 37 i 2009/10 til 37 
i 2010/11. Spændende at se om den øgede aktivitet kan overføres til 
vandet!  
 

Det er muligt de ikke kan ro og gøre gymnastik…                                                                                 
men feste kan de! Det er meget vigtigt at få rundet et forløb af, man har 
været fælles om, på en værdig og samtidig festlig måde. Vintergymna-
sterne og vinterroerne afsluttede deres vintersæsonen og gjorde det på 
hver sin måde. Gymnasterne hører til de mere veletablerede (!) og nød 
delikatesserne på Parkers, hvorimod Vinterroerne hører mere til ”gør det 
selv” folket og brugte roklubbens lokaler og fik god bondekost i form af 
gule ærter og hjemmelavede pandekager. 
 

GRIN’ s standerhejsning…                                                                                                        
Første onsdag efter klubbens standerhejsning startede GRIN traditionen 
tro med deres egen standerhejsning, i år d. 30 marts og havde to firere 
på vandet – en lidt tynd start! Erik Andersen fra Faaborg sørgede for at 
miniaturestanderen blev sat på reglementeret vis under Finn Larsens 
idelige fløjten – men det bli’r nok en god sæson alligevel! 
 

Måtte ikke engang tisse en tår…                                                                                                 
Erik Andersen fra Fåborg var i slutningen af marts ude at ro en tur med 
Leif Thygesen til Langø - en rigelig barsk tur, der foregår under andre 
betingelser end Erik er vant til i Assens. Ingen hvilen ved Langø – ikke 
engang tid til lidt tisseri før man var tilbage i Nakaskov – først efter 18 
km. roning blev der mulighed for at….Erik var godt nok træt, dels efter 
turen, men også af det!  
 

Vinterroningsreglement…                                                                                                         
Foranlediget af ulykken på Præstø Fjord d. 11/2, hvor en dragebåd med 
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2 lærere og 13 elever fra Lundby Efterskole kæntrede og den ene lærer 
druknede og 7 elever lagt i kunstigt coma, har klubbens vinterroere drøf-
tet sikkerheden i forbindelse med vores vinterroning. Ud fra devicen: ved 
godt sømandskab forstås, at man aldrig foretager sig noget der kan brin-
ge en selv, andre eller materiel i risiko har vi foretaget en gennemgang af 
en række forskellige sikkerhedsaspekter, og holdt disse op imod ånden 
og teksten i det nuværende vinterroningsreglement, for at fastslå hvor-
vidt der er behov for ændringer i disse og om disse bør suppleres med 
nogle generelle betragtninger af teknisk og etisk/moralsk art. Drøftelser-
ne er endnu ikke tilendebragt, men er klar inden en ny vintersæson på-
begyndes. 
 

Ny afgift skal redde roklubbens økonomi…                                                                                    
Klubbens formand Morten Knudsen har haft et længere indlæg på vo-
res hjemmeside, hvor han redegør for forretningsudvalgets undersøgel-
ser, for at finde nye indtægtsmuligheder, efter den kraftige nedskæring i 
de kommunale tilskud. Han fortæller bl.a.: Under jagten på en elektro-
nisk rojournal faldt vi over et system, hvor man forsyner alle robåde og 
kajakker med en chip og systemet kan så fortælle dig, den nøjagtige di-
stance på en rotur. Systemet kendes fra roadpricing og er nu kommet i 
en light udgave, som kan kaldes ”waterpricing” og som er interessant for 
roklubben. Systemet tæller automatisk kilometer sammen for de enkelte 
roere, når man er registreret i den elektroniske rojournal og dermed har 
vi et nøjagtigt tal for, hvor langt den enkelte ror. Selve’ registrering inden 
roturen foregår biometrisk, hvor den enkelte roer skal holde højre hånds 
tommelfinger over en scanner og dermed er man indført i rojournalen. 
Der indføres så en afgift på 2 kr. pr. roet km. Systemet kan automatisk 
udskrive opkrævninger og samarbejder i øvrigt med betalingsservice, så 
den enkelte roer kan selv bestemme, hvor ofte man vil opkræves for kilo-
meterafgiften. Vi er selvfølgelig ikke glade for at indføre denne afgift, 
men er tvunget til det, for at få budgettet til at hænge sammen. Og når 
det endelig skal være, synes vi, at dette er langt det mest retfærdige sy-
stem, hvor dem, der bruger faciliteterne, også er dem der kommer til at 
betale, slutter Morten Knudsen. En yderligere uddybning af systemet kan 
læses på hjemmesiden under nyheder den 1. april!    
 

GRIN's rojournal sikrede snapsen… 
GRIN's gamle rojournal var brugt op sammen med året 2010. Derfor hav-
de kasserer Harly Olsen købt en ny og så kunne han jo også få en post 
mere på sit regnskab! 

Ny ergometerrekord…                                                                                                                                           

Det er muligt de ikke kan ro og gøre gymnastik…                                                                                                  

GRIN’ s standerhejsning…                                                                                                                        

Måtte ikke engang tisse en tår…                                                                                                                          

Vinterroningsreglement…                                                                                                                
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Ved GRINs standerhejsning blev Harly skældt noget så gevaldigt ud af 
Steen Larsen. ”Harly, du har jo købt en bog uden linier, den tager du 
altså med hjem og tegner linier i til på næste onsdag”. Dette var Harly 
naturligvis helt indeforstået med -indtil Carsten Rasmussen opdagede, 
at det jo kun var på den første side, der ikke var linier. 
Dette udløste straks en snaps på Steen's regning, så Harly kunne få lidt 
oprejsning for ubegrundet udskæld. 
 

Formandskutteren… 
På en normal tirsdag eftermiddag stævner ”Formandskutteren” (en toå-
res inrigger) ud på Nakskov Fjord. Holdet har sit navn efter besætningen: 
Erik Pedersen nuværende formand for NS Roklub, Erik Andersen tidli-
gere formand for Assens Roklub og Leif Thygesen tidligere formand for 
Nakskov Roklub. 
At der er tale om høviske roere bevidner omgangstonen. Leif er på efter-
navn med sine to rokammerater og tiltaler dem konsekvent Pedersen og 
Andersen. Tidligere trendsætter Emma Gad ville have elsket det. Hvorfor 
denne ekstravagante omgangstone – skyldes det overdrevent hovski-
snovski pga. af roernes tidligere status som formænd? Næh, det er rent 
praktisk! Det hjælper jo ikke at adressere en henvendelse til to af roere 
ved at sige Erik, idet det jo ville kunne give anledning til misforståelser, 
da både Andersen og Pedersen hedder Erik til fornavn, siger Leif til 
Åreplask. I øvrigt betyder navnet Erik ifølge navnebetydning.dk ”Evig her-
sker” og det sætter unægteligt den tidligere formandsstatus i relief. Men 
Leif Thygesen? Ham kalder de bare Leif!  
 

Besøg af Assens Roklubs ”nathold”…                                                                                              
De er nogle aktive morgenmennesker de gode roere i Assens Roklub. Fra 
mandag til fredag morgen starter 11 roere (m) på ”natholdet” kl. 6.00-
6.30, så følger, ligeledes 11 (m) roere, på ”morgenholdet” kl. 6.30-7.00 
og så kommer ”formiddagsholdene” i gang med 38 (m/k) roere spredt fra 
kl. 7.00-10.00. Der har vi noget at leve op til! Klaus Bøggild, der er 
morgenroer hos os, har en fortid på natholdet i Assens, havde inviteret 
fem af sine gamle rokammerater på en tur til Nakskov for at opleve vores 
dejlige fjord. Onsdag d. 25. maj kom de fra morgenstunden, og holdet 
blev suppleret op med Erik Andersen, som også er natholdsroer, men 
pt. ansat her i byen, samt 3 af vore egne morgenroere: Henrik Stolt 
Rasmussen, Svend Aage Nielsen og Ebbe Andersen, så det passe-
de med 2 stk. firere. Det blev en pragtfuld dag. Vi var sådan ca. i samme 
aldersklasse, havde samme form for humor og roede faktisk også godt 
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Besøg af Assens Roklubs ”nathold”…                                                                                                               

sammen. Det var en ret blæsende dag, så turen blev ikke så lang som 
planlagt, men vi nåede dog til Slotø – og hjem igen! Til gengæld nåede vi 
så at vise gæsterne lidt af byen og var ombord på ”Johanne” og sluttede 
omkring grillen hos Klaus.  
 

”Det sku’ vær så godt…                                                                                                                            
men så blev det faktisk skidt” skrev Sven Møller Kristensen i sin tid i 
”sangen om Larsen”, og det gælder stadig! Efter ovenstående rotur med 
Assensroerne ville Svend Aage Nielsen og Ebbe Andersen spule bå-
debroen for en hel del mågelort. For at komme helt ud til enden af bro-
en, var det nødvendigt at forlænge slangen på slangevognen, og de 
fandt en lang slange i bådehallen og snuppede et stykke forlængerslan-
ge. Dagens efter var Finn Larsen i telefonen, ”Hva’ Fa’en bilder I jer ind 
– den lange slange skal bruges ud til toiletvognen til Lollands havørn”. 
Meningen var god nok, men Finn blev godt nok sur!  
 

Ørnen er på vandet…                                                                                                             
var overskriften på en flot foromtale af Lollands Havørn i Folketidende d. 
21. maj, som ExtraPosten fulgte op på d. 23. maj og igen fulgte Folketi-
dende yderligere op d. 27/5. Og da Ørnen så var fløjet bragte Folketiden-
de d. 30/5 en flot omtale af selve arrangementet og vore egne roeres 
indsats. Flot pressedækning af Lollands Havørn.                                                                                 
 

Tak for Lollands Havørn…                                                                                                        
Hej Nakskovfolk lød det fra Varderoerne i en mail: Tusind tak for en god 
langdistanceoplevelse i Nakskov. En fantastisk logistik hele vejen igen-
nem: Overnatning, forplejning, rigelig med plads til bådetrailer, masser af 
bådvogne, hjælp til isætning/optagning, stort udvalg af forplejning (selv 
vores kaffekander fik vi fyldt op til hjemturen) - venlige mennesker hele 
vejen igennem. Også vinden fik I "lagt ned" i tilpas styrke, så vi å-roere 
stadig kunne få lov at "smage" lidt bølger undervejs. Ja, alt i alt en dejlig 
dag i smukke og behagelige omgivelser. 
 

Årets første svaneunger…                                                                                                        
Normalt kan vi se de første svaneunger til Grundlovsdag d. 5. juni. Under 
morgenroningen, på årets sidste forårsdag d. 31. maj, så vi årets første 
stolte svanepar komme svømmende ved Trælholm med 4 unger. Dejlig 
morgenhilsen.  
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Praktiske oplysninger 
 
Klubhus:  
Nakskov Roklub, Skibsværftsvej 2, 4900 Nakskov.  
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:wulff-hoeyer@youmail.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: piaogchr@youmail.dk 
 

GRIN (Gamle roere i Nakskov) seniorafdeling:  
Finn Larsen, Gustav Wieds Vej 47, 4900 Nakskov.   
Tlf. 20 23 36 45  E-mail: GRIN@youmail.dk 
 

Vintergymnastik: 
Karl Jensen (Kalle), Strandpromenaden 22 st. 4900 Nakskov.  
Tlf. 54 92 12 69  E-mail: kallej@youmail.dk 
 

Morgen- og vinterroning: 
Jørgen Andersen, Birkevænget 68, 4900 Nakskov.  
Tlf. 54 92 30 65 E-mail: h.j.andersen@youmail.dk 
 

Hjemmesiden: www.nakskovroklub.dk:  
Leif Thygesen, Christiansdalsvej 13, 4900 Nakskov. 
Tlf. 54 92 25 35  E-mail: lthygesen@youmail.dk 
 

Ebbe Andersen, Nakskovvej 244, 4900 Nakskov. Tlf. 54922868                                                                                                                                                                    
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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 
piaogchr@youmail.dk 

 Bestyrelsesmedlem: 
Karin Thauner                                                                                                                   
Eranthisvej 47,  
4900 Nakskov                                                                                                                    
Tlf. 20183595                                                                                                                   
kthauner@youmail.dk  

  

Bruno Ib 

Rugvænget 5 

4900 Nakskov 

Tlf. 46 54 43 75 

Mobil 23 24 59 56 
 

www.v-r.dk             bruno@v-r.dk 

Vi forsikrer lokalt 


