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Turen til Venedig
Solen står højt på himlen og der blæser en svag vind.
Jørgen, Karin, Henni og jeg mødes ved søen lørdag den 22. august kl. 8.30. Vi er alle
spændte. Vi mødes med Bodil, der med glæde ville være vores 5. roer og bliver også
hurtigt vores lokale turguide.
Søen ligger smukt med spejlklart vand, men trænernes hængende grene forstyrrer den
klare sø. På den anden side står sivene rankt i vandkanten som små soldater. De beskytter bredden, så her kan vi ikke ligge til.
Det er noget ganske andet at ro her end ud fra Rudkøbing. Her roer vi om kap med lappedykkere, ænder og blishøns, og her fornemmer vi hurtigt, at der også er andre folk, der
har fundet frem til den smukke natur på denne lørdag. Lige fra tidlig morgen har livet omkring søen piblet frem, men mest af alt var livet på søen næsten hektisk nogle steder. En
speedbåd flyver over vandet forbi os og vi blander os med kajakker, kanoer og sejlbåde.
Vores turguide Bodil leder os ind igennem en kanal, der skal føre os ind til søen, som først
leder tankerne hen på en helt anden landsdel, vi bevæger os nemlig ind i Vejlesø. Vi er
egentlig på Furesøen, men da vi glider inde under broen på den smalle kanal, som Henni
straks giver navnet Rialtobroen, udbryder hun ”nu har har vi da været i Venedig!”. Kanalen er faktisk så smal at vi beder til, at den er ensrettet og håber på ikke at møde andre
både. Men et svanepar med tre unger blokerer banen i begge retninger. Vi holder vejret,
men kommer heldigvis igennem kanalen uden kamp mellem årene og svanernes vinger.
Jeg var lettet over, at jeg ikke var styrmand på den mission. Men fornøjelsen blev kort.
For da jeg kommer til roret, og tror at turen går direkte hjem langs bredden af Furesøen,
har Bodil en lusket plan, om at føre os ind af endnu en kanal, der om muligt er smallere
end den første. Da vi skal ro under broen mod Mølleåen, beslutter vi os for at vi vil tage
tilløb med et par hurtige rotag og ellers suge årene og maverne ind. Min opmærksomhed
er fuldt ud på vores venner på søen, vi holder tilbage for den ene kano, så den anden, nu
er det snart vores tur, men så rammer den skurrende lyden af, at der er kommet noget i
vejen. Heldigvis kun en stædig bøje. Det kostede selvfølgelig vin, da vi afsluttede dagen
med en aften på Bakken med Cirkusrevyen. Men det var jo ingenting, nu når vi har sparet
en tur til Venedig.
Jeg ser frem til endnu en tur!
							Mange ro-hilsner
							
Gertrud
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”Jøden”

Øv - vi tabte ”Jøden” til Svendborg Roklub.
-o-

Strynøtræf med Marstalroerne Roklub d. 5. august

Onsdag den 5. august havde vi, sædvanen tro, det årlige Strynøtræf med Marstal Roklub. Vi var af sted med to 4 årers inriggere i
det (også sædvanen tro) flotteste sommervejr. En tog med Strynøfærgen, og Børge ventede på os ved møllen.
Børge havde allerede været nede med ekstra stole og bord, som han stillede til rådighed. Og dem blev der da også brug for, sammen med dem der var der i forvejen, da der var rigtig mange roere fra Marstal i år. Så vidt jeg husker tretten roere og to kajakker.
Vi fik ( igen sædvanen tro) langelandske pølser, og Marstalfolkene havde bagt en masse forskellige lækre kager, som de havde
medbragt sammen med et sprudlende humør.
Alt i alt en meget vellykket tur, som tegner til at blive en af de årlige begivenheder, vi fortsat vil satse stærkt på, og glæde os til.
Og så er det jo vigtigt at vi fastholder, at det skal være den 1. onsdag i august, for da er det jo ALTID GODT VEJR.

Jørgen Lunde

Besøg fra Odense Roklub

Den 9. september havde vi besøg fra Odense Roklub. Vi var en tur på Vårø knude i flot, flot vejr. Vi skulle
have været på besøg hos Odense Roklub, men den var desværre brændt, så de kom til os.

-o-

Aftentur til Bogø i Lindelse Nor
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Kaproning i Marstal

Det går op for os, hvor langt der er til Marstal, når det blæser. Planen var, at vi skulle henholdsvis ro og sejle derover,
da Mratsal inviterede til kaproning. Men vejret var ikke
med os, da det blæste godt. Alternativet blev ”Den Store
Rejse” over Svendborg med færge og fra Ærøskøbing med
bus. Men nu ret hyggeligt, når det nu skulle være. I Marstal
blev vi delt efter eget ønske. Overnatning i Roklubben eller
på Vandrehjemmet.
Kaproningen blev afviklet i den indre del af havnen- ”Det
Lille Hav”.
Pigerne vandt og drengene fik en flot andenplads. Så medaljer til alle.
Marstal Roklub havde lavet et flot arrangement, så tak for
det.
							Inger

Fra medlemmerne:

-o-

Et lille suk!
Jeg ville ønske at alle ville tage de indmeldelsessedler, der ligger i roklubben lidt mere alvorlig end tilfældet er. Jeg
tænker mest på fristen for sidste tilmelding. Det sker alt for ofte at personer der er tilmeldt enten ikke kommer eller
melder fra tæt på arrangementet. På et sent tidspunkt er der købt ind til arrangementet og det bliver derfor dem, der
kommer der må betale prisen for den udeblevne. Så jeg foreslår at er fristen for tilmeldingen overskredet, så hæfter man
økonomisk for sin tilmeldelse. Alt andet er ikke rimelig.
								
				M.v.h.
-o								
				Inger
Vedr. båden Siø.
Vi har en to-åres træbåd Siø liggende i klubben. Båden tilhører DFfR som lejer den ud til medlemmer som ønsker det.
Lise Pedersen i Ålborg står for udlejningen, men gir mig besked når den skal udleveres. Jeg har intet med betalingen
eller andet at gøre, jeg skal bare udlevere båden til dem der har bestilt den, samt sørge for at alt er i orden omkring
båden, såsom tilbehør. Vi vedligeholder båden og derfor er det en uskrevet aftale at vi kan ro en tur i den dersom den
ikke er lejet ud. Der er mange af den slags både udstationeret rundt om i Danmark og i udlandet, hvor alle medlemmer
kan leje denne for en periode. Jeg vil aldrig låne/leje båden ud uden om Lise, da den slags kan forårsage at båden bliver
taget fra os. Det sker ind i mellem at andre roklubber ønsker at låne en ekstra båd, foruden Siø, og det går vi ofte med
til, da det er en, om end lille, indtægt for klubben. Her betaler gæsterne en leje pr. sæde. Men dette sker kun dersom Siø
er lejet først. Vi skal ikke være en konkurrent ved kun at leje vores båd ud.
Erling P, ansvarlig for gæsteroere, samt den udstationerede båd, Siø.

Standerstrygning
Efter den traditionlle standerstrygning var der kaffe og kage i klubhuset. Formanden kunne berette, at
der i gennemsnit var roet 352 km pr.
medlem.
Erling P. og Knud fik guldnåle med
henholdsvis 1022 og 1935 roede kilometer.
I stedet for sølvnåle havde Jytte, Erling L. og Jørgen valgt at få et diplom.

De 3 som fik diplom for 1000 roede kilometer: Jørgen Lunde; Jytte Larsen og Erling Larsen

Bliver det sølv eller guld? - Det blev guld !
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Det nye køkken

-o-

Husk!!
Lørdag d. 12. december
Gåtur i byen klokken 14.00 fra klubhuset. Efterfølgende er der Bennys gløgg med æbleskiver.

God jul og godt nytår
Den gamle redacteur

