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Til roklubberne i Rokreds Sydhavsøerne. 
 
Distribuer venligst til medlemmerne. 
 
Foranlediget af manglende succes med kredstur til Mallings Kløft på Sydsjælland i 2014 og erstatningstur i 
2015 pga. for dårligt vejr, vil Stubbekøbing Roklub hermed forsøge sig med en ny erstatnings-roinvitation 
 

 Lørdag  d. 30. april kl. 09.30 - ? 
 
Mødested Stubbekøbing Roklub kl. 08.45 til fælles kaffebord. Pris pr. deltager kr. 25,00. 
 
Afgang fra roklubben forventeligt kl. 09.30. 
 
Mallings Kløft er en smeltevandsslugt hvor Stensby Møllebæk løber med flere fald, et sjældent syn i 
østdanmark. Der har i tidligere tid ligget 5 vandmøller i slugten, og flere steder ses gamle mølledæmninger. 
Bevoksningen er næsten urskovsagtig, med mange gamle træer og buske, dansk ingefær, blåtoppet kohvede, 
strudsvinge bregner m.m. Før løvspring kan opleves anemoner, kodrivere, lærkespore, lungeurt m.m. 
 
Der gås i land på kysten ud for kløften, og gåturen i kløften er på ca. 2,5 km. 
 
Frokosten forventes indtaget ved kløften eller på engen foran kløften. Forplejning medbringer man selv. 
 
Fra Stubbekøbing er vest om Farø/Bogø 11 km roning til kløften. Man kan vælge at ro samme vej tilbage 
eller vælge at tage en lidt længere tur øst om Bogø hjem. 
 
Stubbekøbing Roklub har 3 4 åres inriggere, 6 2 åres inriggere, 9 ener og 1 toer havkajak samt 7 turkajakker 
– og skulle vi ikke have nok, må vi ud at låne (i det muliges omfang)! 
 
Der er mulighed for at gøre turen til en familietur, idet ikke roende pårørende kan køre dertil – og evt. få en 
dejlig spadseretur igennem skov og langs kysten fra Farø-lavbroen ud af det.  
 
Nærmere oplysninger om stedet indeholdende kørselsvejledning kan findes på www.stubro.dk under fanen 
”Om Roklubben”  ”Turguides” ”Mallings Kløft”. 

 
Tilmelding senest d. 20. april  direkte til  
 

erlingallerup@gmail.com   tlf. 28 72 67 72   
 

Med venlig hilsen 
 

  Villy Hansen  
          Formand 

Vili@stofanet.dk 

 

 


