
Hva’ med pokalerne?                                                                                                
 
Af Ebbe Andersen 
I forbindelse med jubilæumsudstillingen i 2012 ordnede og pudsede Torben og Henning From alle 
de pokaler, der står i montrerne i klublokalet. Samtidig fandt jeg i diverse skabe og skuffer 
adskillige pokaler, nogle endda endnu stadig liggende i gaveæsker. Det var minde- og 
vandrepokaler med forskellige inskriptioner og til formål, som for nogles vedkommende, nok 
fortaber sig ude i horisonten. 
Burde disse pokaler ikke frem i lyset i et skab i klublokalet - sammen med de øvrige – og nogle af 
dem, måske endda igen tages i brug! Og så kunne det samtidig være, at der var nogle 
medlemmer, som kunne huske historien om den enkelte pokal og om den var/er forbundet med 
diverse servitutter mv. 
 
Pokaldetektiverne 
For at få afklaret det sidste satte jeg mig sammen med klubbens nestorer udi pokaler – Leif 
Thygesen, Poul-Erik Wulff-Høyer og Morten Knudsen – og vi fik faktisk styr på det meste. I hvert 
fald deres historie, men der er stadig nogle huller, som du måske kan hjælpe med. Der er også 
nogle uddybende uddelingskriterier for nogle af pokalerne, som ikke beskrives her. Nu må den 
nyvalgte bestyrelse så til at finde ud af, om pokalerne skal udstilles i klublokalet – og om de igen 
skal uddeles eller forblive i glemslens mørke! 
 
 
Nakskov Roklub pokaler: 
 
Alfred Wibolt’s Mindepokal.  
Indstiftet af Nakskov Roklub i 1962.  
Bliver uddelt til en roer som har udvist stort engagement eller lagt et ekstra stort stykke frivilligt 
arbejde for Nakskov Roklub og har været en god rokammerat. 
Da der ikke var plads til flere navne på pokalen i 1998 indkøbtes en ny pokal i 1999.  
Uddelt sidste gang i 2005.  
Uddeles ved afslutningsfesten. 
 
Kilometerpokalen.  
Indstiftet af Nakskov Roklub i 1972. 
Bliver givet til den roer der har roet flest kilometer på vandet i denne sæson.  
Da der ikke var plads til flere navne på pokalen i 1994 skænkede Leif Thygesen en ny pokal der 
blev taget i brug i 1995.  
Uddeles ved afslutningsfesten – og er stadig i brug. 
 
Else og Niels Lundsteens langturspokal. 
Indstiftet af Else og Niels Lundsteen ved 90 års jubilæet i 1977 
Bliver uddelt til den roer, der har roet flest langturskilometer i denne sæson. 
Da der ikke var mere plads på pokalen i 1992 blev en ny langturspokal skænket af  
Torsten Schultz i 1993. 
Uddelt sidste gang i ? 
Uddeles ved afslutningsfesten 
 
Torsten Schultzs Langturspokal 
Indstiftet af Torsten Schultz i 1993 
Bliver uddelt til den roer, der har roet flest langturskilometer i denne sæson. 
Uddeles ved afslutningsfesten – og er stadig i brug 
 
Kajak pokalen.  
Indstiftet af Leif Thygesen i 1992. 
Bliver givet til den kajakroer der har roet flest kilometer i kajak i denne sæson. 
Uddeles ved afslutningsfesten – og er stadig i brug. 
 
 



Home pokalen.  
Indstiftet af Ebbe Christensen i 1994. 
Bliver uddelt til en seniorroer, der har tilført Nakskov Roklub noget nyt eller for veludført frivilligt 
arbejde til gavn for Nakskov Roklub. 
Uddelt sidste gang i 2003. 
Uddeles ved afslutningsfesten. 
 
John Christensen Mindepokal.  
Indstiftet af Fritidsnævnsformand Tommy Larsen ved 100 års jubilæet i 1997. 
Bliver uddelt til et medlem som har lagt et ekstra stort stykke frivilligt arbejde for Nakskov Roklub. 
Den tidligere modtager indstiller næste modtager i samarbejde med bestyrelsen. 
Uddelt sidste gang i 2001 
Uddeles ved standerhejsning. 
 
 
GRIN pokaler: 
 
Ålepokalen 
Indstifet i 1956 
Tildelingskreterierne har skiftet gennem årene 
Uddeles stadig – og har været det siden 1956 
Uddeles ved Ålegildet 
 
Ny GRIN pokal 
GRIN modtog pokalen fra NR sit 60 års jubilæum i 2012 
Tildelingskreterier og tidspunkt er endnu ikke fastlagt  
 
 
Ungdomspokaler: 
 
Ungdomspokalen 
Indstiftet af Nakskov Gymnastikforening i 1967. 
Bliver tildelt til en ungdomsroer, der har været en god kammerat og gjort en særlig indsats for 
klubben. 
Uddelt sidste gang ? 
Uddeles ved afslutningsfesten. 
 
 
Nakskov Roklubs Formandspokal. 
Indstiftet af Poul-Erik Wulff-Høyer i 1993. 
Bliver givet til en ungdomsroer, som har været god kammerat og givet Nakskov Roklub god omtale 
blandt andre roere. 
Uddelt sidste gang i 2003. 
Uddeles ved afslutningsfesten. 
 
 
Kilometerpokalen, URO.  
Indstiftet af Leif Thygesen i år 2001 
Bliver givet til den ungdomsroer, der har roet flest kilometer i den forløbne sæson. 
Uddelt sidste gang ? 
Uddeles ved afslutningsfesten. 
 
Nakskov bys pokal.  
Indstiftet af ?, i år ? 
Bliver givet til en ungdomsroer, som har udvist stort engagement og har været en god 
rokammerat. 
Uddelt sidste gang ? 
Uddeles ved afslutningsfesten. 
 



Ergometer pokalen.  
Indstiftet af ?, i år ? 
Bliver givet til den ungdomsroer, der har roet flest kilometer i ergometer gennem vintersæsonen. 
Uddelt sidste gang ? 
Uddeles ved ? 
 

 
 
Et udsnit af de omtalte pokaler.  
Bagest fra venstre mod højre: Direktør Alfred Wibolt’s Mindepokal - Home pokalen -   
Langturspokalen. 
Forrest fra venstre mod højre: Direktør Alfred Wibolt’s Mindepokal, nr. 2 - John  Christensen 
Mindepokal – Kilometerpokalen nr. 1 - Nakskov Roklubs Formandspokal. 
Foto: Leif Thygesen 
  


