
Nakskov Roklub 

Standerstrygning lørdag den 29. oktober 2022  

 

Velkommen til Standerstrygning 2022 i Nakskov Roklub. 

Vi startede året med en Standerhejsning, der var som den skulle være . ”Coronaen var 

overstået. Vi kunne igen starte året på normal vis. Standerhejsningen var også starten på 

sæson 135 i klubbens historie. Der har i sæsonen været afholdt arrangementer, nogle med 

succes, og andre har måtte aflyses pga. manglende tilslutning. 

Der er kommet 8 nye medlemmer til, hvoraf de 4 er ungdomsroere. Og af alle de nye ror de 6 

kajak. 

 

Et af arrangementerne der blev afholdt var DM i tur – havkajak og surfski. Arrangementet 

forløb fint, dog kunne vi godt have ønsket os, at der havde været mange flere deltagere. Et 

andet arrangement som skal nævnes, er besøget med Christian Havrehed Morrier som 

fortalte om sin tur over Atlanten. 

I sæsonen er der i alt roet 17.272 kilometer af egne roere Flest kilometer i robåde er roet af 

Einer Hansen med 1.289 kilometer. I kajak er Finn V. Larsen topscorer med 1.993 kilometer 

Fem roere har roet sig til en guldåre heraf en for første gang, dette er Poul-Erik Christiansen 

med  411kilometer. I kajak har Finn V. Larsen roet sig til en guldpagaj med 1.993 

kilometer. 

Pokaler guldåre og guldpagaj vil blive udleveret til generalforsamlingen i slutningen af 

februar 2023 

Kilometerregnskab vil blive lagt på hjemmesiden. 

Dog vil der her i dag blive uddelt et lille minde til en roer, der hjælper til overalt i klubben 

både når der skal udføres arbejde, men også når roere skal på vandet og står og mangler en 

styrmand. Så derfor vil jeg nu overrække et lille minde til Henning Clemmensen, som jeg vil 

kalde årets ”Styrmand” i Nakskov Roklub du har styret hele 566 kilometer på 49 ture. Du 

har hjulpet mange og jeg er sikker på de, er dig meget taknemlig.  

 

Tilbage er kun at sige tak for en god sæson. 

 

Værsgo at nedhale standeren. Erik F.T. Jensen og Poul-Erik Christiansen. 

 

Et leve for Nakskov Roklub 


