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Standerhejsning
Den d. 25. marts var der standerhejsning, som alle roerne havde 
set frem til, så vi kunne begynde en ny rosæson. Erling Larsen 
holdt en god tale - Benny fik flaget til tops - og så var der 
frokost!!. Her blev der uddelt trøjer. Jytte fik en hvid trøje, som 
den kvinde der havde roet længst i ergometret i vinterperioden. 
Erling Pedersen fik (selvfølgelig) både en hvid- og gul trøje.  
Bagefter skulle bådene i vandet - og det kom de, og selv om det 
var lidt køligt, kom næsten alle roere en tur på vandet.

  Erling får sin gule - og hvide trøje

.. og Jytte får sin hvide .. og så kom bådene i vandet

Formanden sætter en sy sæson i gang

.. og så er det frokost



Turen går til Skælskør
60-plussernes tur til Skælskør roklub, den 23. maj.
Onsdag den 23. maj kl. 9 drog 15 glade 60-plussere af sted fra Rudkøbing  på tur til Skælskør roklub, fordelt i fire biler. Små to 
timer senere blev vi modtaget i Skælskør af nogle meget rare mennesker fra  60-plusserafdelingen derovre. Vi spiste vores med-
bragte mad i roklubben, som dog ikke var den største roklub jeg har set indtil dags dato, på trods af, at de var 130 medlemmer.
En del af de lokale roere tog derefter af sted - tilpas fordelt imellem os i bådene - på en fin tur ud igennem Noret, og jeg skal love 
for at det var nogle pragtfulde guider at have med. Vi fik fortalt om   bl.a. Harboe-bryggeriet, Borreby (med den nye store koncert-
sal, der er lavet der),  og selvfølgelig Stigsnæsværket, videre ud til Agersø Sund med udsigt til Agersø og Omø. Også vores to nye 
roere (Maybritt og Lissi) var med på en lidt kortere tur, endda med lokal instruktør. De ikke roende beså enten den nærliggende 
natur, den nærliggende kultur eller også så de på kjoler. Om aftenen spiste vi på terrassen på den nærliggende restaurant – Restau-
rant ”Solsikken”- hvilket passede udmærket til det fine vejr, som vi havde haft hele dagen.
En meget vellykket tur på alle måder. 

  Erling i godt selskab...også nybegynderne kom på vandet

- o -

Meddelelser:

Jørgen Lunde

31. august er der venskabskabsroning med Marstal Roklub.
12. september tager 60+ til Kerteminde Roklub 
Forslag til kaproningen om ”Den Evige Jøde” den 4. september

- o -
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Pinsetur
Pinsetur er en tradition i Rudkøbing Roklub, hvor turen går hen 
, bestemmes jo som alle ture, af vejr og vind!!
I år var vejret det smukkeste vejr man kan tænke sig, DMI 
lovede optil 28 gr. så vi mødte op i roklubben med højt humør 
og indsmurt i diverse solcremer med den høje solfaktor.
Vi var 22 roere der skulle af sted, det blev til 4 - 2 årers og 2 - 4 
årers både . 
Turene og holdende var tilrettelagt af Erling Pedersen. Alt var 
klart da vi ankom til klubben.
Der skulle en båd Siø rundt og resten havde meldt sig til den 
lange tur på 27 km, denne skulle senere vise sig at blive forlæn-
get til 36 km. Vejret var helt fantastisk ,  så det var bare om at 
blive så længe som muligt på vandet.
Vi roede alle mod Siø i højt humør, den ene båd tog turen 
under Siø-dæmningen og vi andre fortsatte mod Monnet. Vi 
lagde bådene op på strandet ved Vårø Knude,  enkelte tøjrede 
deres både med bådshagen, det virkede fint. Det var meningen 
at vi skulle holde en lille pause på toppen af knuden og nyde 
udsigten mod  Hjortø og Skarø, men der var rigtig mange 
”svirre”myg, så vi blev på stranden. Her var dejligt og vi nød 
kaffen og den bagende sol ,før turen gik videre.
Det var meningen at vi skulle spise frokost på Strynø v. møllen, 
men da det var blæst en smule op blev turen ændret, så vi i 
stedet roede forbi Strynø Mølle og direkte til Lindelse Nor hvor 
vi så skulle spise frokost på Bukø.

Det blev en meget smuk rotur med synet af de mange sejl på 
vandet ,  både der var på vej hjem fra Marstal hvor søsætningen 
af  det nyrenoverede skib Bonavista var foregået dagen før. 
Bonavista er søsterskib til Fulton som i øvrigt sejlede uden om 
os lige før vi nåede Rudkøbing, det var et flot syn.
Det var atter blevet stille vejr og på et tidspunkt mødtes vi midt 
på farvandet mellem Strynø og Lindelse Nor, 5 både lagde vi 
årerne langs og nød varmen, solen og chokoladen og synet af 
alle sejlene. Rigtig god oplevelse.
Vi  var ved at være sultne så det blev kun en kort pause inden vi 
roede  videre mod Bukø.
På vandet blev Henning ringet op af først Jørgen Siø og så 
af vores datter Camilla. De var blevet urolige da de kunne se 
akutbiler, redningsbil og politibil v. roklubben, men vi var i 
god behold og ville når vi nåede Bukø ringe til Roklubben hvor 
AnneLise gik og lavede dejlig mad til vi kom hjem og høre om 
hun kunne fortælle hvad der var sket. 

Det viste sig at båden der roede Siø rundt havde fundet en 
strandvasker, så Inger, Grethe og Åge fik sig en noget anderle-
des rotur, det var en grim oplevelse for dem.
Vi spiste frokost og nogle var så heldige at de havde badetøj 
med og nød en svalende dukkert.
Nu er det de ekstra kilometer kommer ind i billedet, i stedet for 
at ro ”lige” hjem roede vi rundt Kværnen.
Det var en meget varm tur hjem, vi var nok alle lidt spændte 
på at nå roklubben, da vi havde fået besked på at vi ikke kunne 
gå i land fra broen som vi plejer, da strandvaskeren lå der, jeg 
tænkte han må da være væk længe inden vi kommer, men det 
skulle vise sig at klokken var 19 inden ” han blev hentet”. 
Slæbestedet v. sejlklubben blev brugt til  ”landgang”, det gik 
rigtig fint og det så flot ud da bådene lå på plænen v. roklub-
bens terrasse.
Da vi kom hjem ,  glade, spændte og ”høje” efter en superdej-
ligfantastisk rotur blev vi taget imod af Annelise som havde 
dækket bordene på terrassen m. frugtskåle, kaffe og kage, det 
var rigtig dejligt!!
Og ALT var klar til spisningen om aftenen. Bordene stod dæk-
ket og pyntet m. velduftende syrener. Annelise havde lavet 
lækker buffet m. lune retter og sluttelig ost og FRUGTSALAT, 
som nogen måske husker bedre end andre. 
Der blev varmt i frokoststuen så festen endte på terrassen. 
Vi fik kaffe m. hjemmebagte kokosmakroner, igen made by 
Annelise og Jytte sponserede en Bailey til kaffen, UHM –
Det var en dejlig pinsetur, min første, og ja det er en pinsetur 
som nok aldrig går i glemmebogen, for mig fordi det var den 
første, for os alle fordi det var så dejligt sommervejr, rigtig 
rovejr og så igen for os alle fordi strandvaskeren blev fundet på 
Siø af 3 roere.

Lone Skovbjerg



Copenhagen here we come

Vejrudsigterne blev flittigt studeret i dagene op til den 9. juni. 
Klubben havde nemlig planlagt en tur til København og Bak-
ken, hvor vi om aftenen skulle se Cirkusrevyen.

Og vejrudsigterne var ikke for gode. Ustabilt vejr med frisk 
vind fra syd og sydvest og med vindstød mellem 10 og 15 
m/s var, hvad DMI forudsagde. Til det sidste var der derfor 
stor usikkerhed, om vi ville komme på vandet. Usikkerheden 
gjorde, at dem, der ikke skulle med i Cirkusrevyen, meldte fra. 
Kontakten med Birthe – vores kontaktperson i Hellerup Dame 
Roklub – gjorde at vi tog af sted som planlagt tidligt lørdag 
morgen fra RR. Birthe forsikrede, at vi uanset vejrudsigten nok 
skulle komme ud og ro, da Hellerup Havn og Svanemøllebug-
ten lå i læ med vind fra syd og sydvest. Og hun fik ret.

Birthe, Susan og Hanne stod parat og tog imod os med kaffe, 
da vi ankom til dameklubben i Hellerup Havn. Vi gjorde 
bådene klar, satte bådehold og kom af sted mod Skovshoved 
Havn. Vejret var bedre end frygtet. Sol med spredte skyer og 
som forudsagt var vi i læ for vinden. 

Vi nåede dog ikke helt til Skovshoved, da vi kom mere fri af 
kysten og dermed blev mere udsat for vinden. Tilbage mod 
Hellerup og Svanemøllebugten passerede vi igen de store 
og flotte villaer langs med Øresund, og vi fik udpeget flere 
kendissers bolig, fx Poul Elvstrøm, Brian Mikkelsen og Uffe 
Ellemann Jensens. En båd havde endog den oplevelse af møde 
sidstnævnte fiskende i en jolle med sine børnebørn.

I Svanemøllen lagde vi til ved roklubberne, så dem, der skulle 
tisse, kunne det, og vi samtidig kunne se klubberne, der ligger 
side og side som perler på en snor: Danske Studenters Roklub, 
KVIK, Skjold og dameklubben Gefion. I Danske Studenters 
Roklub havde vi den fornøjelse at se et opslag med Rudkøbing 
Roklub og Erling Pedersens turforslag!

Turen gik også forbi Tuborg Havn, hvor der tidligere lå et bryg-
geri, men i dag lejligheder, der koster det samme som en hånd-
fuld huse på Langeland! Her fik vi også et kig til store yachter 
og ”Klem” – Mærsk Mckinney Møllers sejlbåd. 

Tilbage i Hellerup Dame Roklub spiste vi vores frokost. Selv 
om vinden havde begrænset vores rotur, blev det alligevel til 15 
km. Inden turen gik videre til Bakken og Cirkusrevyen var der 
lejlighed til at se naboklubben – Hellerup Roklub – der netop 
havde bygget om for 8 mio. kr.!

Efter en forrygende morsom, flot og velspillet revy sluttede vi 
dagen med middag på Restaurant Valentino. Restauranten er en 
af Bakkens ældste fra ca. 1880, og var dengang et familie fore-
tagende kaldet Jensens Familie Have. I 1917 kom der nye ejere 
til, og der omdøbte man navnet til Valentino, nok inspireret af 
den store stum films stjerne Rudolf Valentino. Han var den tids 
store kvinde bedårer.

Den 17. til 19. juli gæster Birthe, Susan og Hanne RR. 

Også i 2013 laver klubben en tur til Cirkusrevyen.

René Larsen
Lone Skovbjerg



Skt. Hans-bål
Traditionen tror, var der igen i år Skt. Hansbål ved Roklubben. Selve bålet var blevet samlet af Erling L. og 
den afskyelig heks stod Else B. for med hjælp fra Emma og Alexa. Inden selve arrangementet gik i gang, var 
der godt gang i grillen og der blev spist og hygget, i år dog ikke på tereassen, men på grund af vejret inde i 
bådhallen. 
Båltalen blev i år holdt af Erlings Pedersen søn, Johnny Killerup, som holdt en virkelig god tale om Lan-
gelands herligheder og hvad fremtiden for øen kunne være. Derefter blev bålet tændt af spejdere fra Det 
Danske Spejderkorps.
Under hele arrangementet blev der handlet godt med is,øl, kage og kaffe i klubbens kiosk.

TAK TIL SPONSORERNE TIL SKT. HANS: MIDTLANGELAND FJERNVARME OG Ø-PØLSER
- o -



Lørdag d. 23 skete det, som alle troede var en umulighed. Erling 
P. mistede den gule førertrøje til Henni. Hvordan det rent faktisk 
gik til, er ikke blevet oplyst for redaktionen. Men Erling udtalte, 
efter at den første skuffelse havde lagt sig ” Flot klaret, men 
Henni bør vide - DEN ER KUN TIL LÅNS!”
I skrivende stund vides ikke, hvem der nu besidder den gule fø-
rertrøje, men odds’ne peger meget på at Erling P. har vundet den 
tilbage. Redaktionen vender selvfølgelig tilbage med yderligere 
oplysninger, når sådanne haves.
Følg med i kampen om den gule førertrøje i næste RONYT

KAMPEN OM DEN GULE TRØJE

Fotos fra forskellige ture

    ....Ja, det måtte jo ske!


