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Da rospinning kom til Rudkøbing

Den 26. november havde roklubben besøg af Anna Karina fra DFfR for at fortælle om diverse øvelser for
roere, der er kommet lidt op i årene. Samtidig fortalte hun om rospinning, som er et nyt tiltag inden for
rosporten. Der var så afgjort lydhørighed for begge emner, men især rospinning vakte interesse, så nu
har klubben investeret i to nye roergometre. Det har allerede været en stor succes og Karin og Conny skal
uddannes som instruktører. Til vinter forventes det, at endnu flere vil benytte sig af muligheden for rospinning og at nogle fra byen også vil benytte sig af tilbuddet.

Æresstander til Erling Pedersen

Den 20 marts fejrede Erling P. sin 75 års fødselsdag i RR sammen med alle, der kunne komme. Han fik
overrakt en æresstander. Vi kipper med flaget og ønsker tillykke.

Åbent hus
Den 6. maj holdt vi åbent hus for nye roere. Vi er
så heldige, at 6 af de fremmødte er meldt ind og
det går fremad med instruktionen, selv om det
har blæst meget på instruktionsaftnerne, så de
ikke kom på vandet.

Standerhejsning
En ny rosæson kan begynde

Den 26. marts havde vi Standerhejsning med uddeling af præmier til den, der i vinterens løb havde
roet mest i ergometret. Tillykke til Lone.
Knud fik overrakt den gule førertrøje som han indtil
videre har beholdt.

En sommerdag på havet

Vi snakkede lidt om det onsdag. Nogen havde hørt, at vejrmeldingen var god for fredag. Ikke at vi er forvænnet med den slags. I virkeligheden er vi i underskud med rotimer, og det kan vi godt give vejrguderne
skylden for. Mange gode aftaler om roture er blevet aflyst pga blæsevejr i dette forår.
Speakeren i morgenradioens vejrmelding var hørbart glad for at kunne melde om en sommerdag med skyfri himmel og svag skiftende vind. Så kunne tasken pakkes med den lille bluse, madpakke og håndklædet.
Karen og Benthe dukkede også op i Roklubben. Det kunne blive et godt hold, og efter kort parlamenteren
blev det til, at vi gerne vil af sted i Finn med kurs mod Lindelse Nor. Så gjorde vi båden klar og fik pakket
sagerne ned i stuverummet. Klar til afgang kl 9.15, og snart drejede vi om hjørnet ud af Kravlegården og
kursen gik sydpå. Forbi færgelejet uden at komme i klinchs med Strynøfærgen. Da vi roede forbi Badeanstalten måtte den ny bro igen være emne for vores snak. Den kan man jo have mange meninger om!
Den smule vind, der var havde vi imod os, men den generede ikke synderligt, og så glædede vi os til at
den skulle hjælpe til med at skubbe os hjemad til sin tid. Et par skift og så rundede vi indsejlingen til Noret.
Det var nok ikke en havørn, som kragerne jagtede, men nok snarere en musvåge, men der er noget majestætisk over de store rovfugle, som man ikke kan lade være med at lægge mærke til. Vi ser også en del
svaner parvis, enkeltvis eller i småflokke. De har ikke travlt med reder eller unger, er bare ”turister”. Det er
knopsvaner. Måger og skarver holder til på småøerne Kueholm og Askholm, da vi glider forbi dem. Selv
om det er lidt højvande stikker de op over vandet. Ingen risiko for at vi løber på dem. Vi går nu også lidt
ekstra udenom Askholm, for den lugter fælt. Det er nok skarvenes skyld.
Karen har taget formiddagskaffe med, og efterhånden som tiden går, kan man næsten lugte den, selv om
den er stuvet af vejen. Vi finder en fin lille sandstrand inde i Møllebugten, og der vil vi holde pause, falder
helt i staver over det smukke sceneri. Krattet på bugtens modsatte bred veksler i mange grønne farver.
Vandet er fladt og stille som en skovsø, og vejret er helt perfekt. En hare flygter hen langs stranden, da vi
kommer. Vi kan se, at der for nyligt har gået rådyr i det bløde sand langs vandet. Måske gik den morgentur
her for få timer siden. Der er også en rovfugl her, men selv om der tidligere er set havørn her, er det heller
ikke den denne gang.
Vi følger kysten så tæt, som vi tør, men er hele tiden på udkig efter sten og pæle. Der står en hel del fiskegrej, som vi må udenom, men som også er med til at præge billedet, give en spændende afveksling.
Ror forbi Klæsø og snakker lidt om, at det er lidt af et forvirret strikketøj at finde vej ind mellem alle jollerne

og skydeprammene ind til stranden. Der vil vi ikke ind. Men tager indenom Eskilsø med sit talrige fugleliv.
Vi må også lige rundt om Kværnen. Planen var at spise frokost ved Bogø havn, men vi bakkede igen, for
der var en masse grønt snask ved broen. Dels havde vi ikke lyst til at sætte vores pæne sko i det, og dels
var det heller ikke så let at se, om det skjulte sten eller andet dårligt for båden. Så tager vi forbi Lindø og
stævner med Bukø. Det ved vi, er et godt sted at raste og spise madpakke.
Ydermere frister og lokker Benthe med en vandgang, så det gør vi også. Det er faktisk rigtig dejligt at blive
kølet ned. På læsiden af Bukø er det meget varmt. Sommervarmt. Hvor er det dejligt. Vi planlægger alle
tiders ro-sommer med masser af dage af denne slags.
For ligesom at få det hele med følger vi stadig kysten frem til Vester Korse, hvor man må sige, at Lindelse
Nor går over i Rudkøbing Løb igen. Benthe havde ventet køer på græs, for det var det hun kan kende
næsset på, for det var der sidste gang. Nå, dem måtte vi nu se langt efter. Men det er jo altid spændende
at få historier om, da de var der sidste gang. Jeg er slet ikke så berejst.
Vi kommer ud på det sidste stræk, og tænker på den medvind, vi havde satset på. Den var vendt til en
modvind, uden at det generede os. Det var jo bare en blid sommervind.
Vi havde skrevet i papirerne, at vi ville være hjemme kl 16 og det var vi selvfølgelig, men vi var da enige
om da vi skrev det timer tidligere, at så havde vi rigeligt tid til det hele, men næste gang vil vi først komme
hjem kl 17, for vi nåede ikke at drikke det sidste kaffe ved Kragholm strand som planlagt.
Naturen og alle de oplevelser man får foræret når man bevæger sig ud i den , er en grådig tidrøver.
Vi er dybt taknemmelige for en formidabel ro-tur
Hilsen fra Karen, Benthe og Lilly

Venø rundt

Den 13. juni havde Struer Roklub traditionen tro inviteret til en tur Venø Rundt. I løbet af dagen var der ca.
100 roere på vandet. Et fint arrangement som sluttede med helstegt pattegris m.v. Desværre druknede
eftermiddag og aften i regn.
Det var tredie år i træk, jeg deltog, så det er vel så blevet en tradition?
										Henni

Skt. Hans

Skt. Hans-aften blev afholdt stort set som den
plejer, men i år dog med dejligt vejr!
Tonni Hansen var en god båltaler og traditionen tro, var det spejderne, der tændte bålet. På
grund af det gode vejr, var der mange, der købte
øl eller kaffe. Så det skæppede godt i klubkassen.
Mange blev på pladsen, til det næsten var blevet
helt mørkt og nød den stemningsfulde solnedgang.

”Hu’er” kilometer på Ø-hop 2015
Det var tredje gang, der var ø-hop i den første weekend af juli, og så kan det vist godt kaldes for en tradition.
I år var vi to både afsted. ”Albani” og ”Finn” med 8 roere. Henni, Erling, Jytte, Erling, Jørgen, Karin, Conny og René.
Henover weekenden byttede vi rundt, så alle kom til at ro med hinanden. ”Albani” tog afsted lige over middag om fredagen og via Ristinge til Marstal. ”Finn” kom af hensyn til Connys arbejde først afsted kl. 15 og tog direkte via Strynø
til Marstal.
Målet for weekenden var at komme Ærø rundt. Vejrudsigten var fin, og den holdt. Solskin, varme – meget varme! – og
ikke så meget vind. Så målet var inden for sigte, og det lykkedes da også at komme hele øen rundt.
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er en høj ø, og hele sydvestkysten er med høje skrænter. Den mest kendte er Voderup Klint. Den er 33 meter høj og ca. 3,5 km lang. Klinten
består af skredterrasser, der som kæmpemæssige trappetrin forbinder havet og den høje ø. Klinten blev fredet i
1957, og i 1991 blev den yderligere klassificeret som et særligt landskabeligt/geologisk beskyttelsesområde.
Vi ankom til Søby, hvor vi mødtes med Jakob, der i hans båd var vores følgeskib, og som var eminent til at finde
plads og borde, hvor vi kunne spise. Vi overnattede på Søby Camping, der ligger 1,9 km væk på den anden side af
øen. Campingpladsen er en lille og hyggelig campingplads, der ligger naturskønt lige ud til Østersøen. Der var en ny
lækker badebro og et udendørs vildmarksbadekar, så først en kold dukkert i det stadige ret kolde havvand efterfulgt
af en tur i det store badekar med 42 grader varmt vand, mens vi nød udsigten ud over vandet.
Fra Søby fortsatte vi søndag forbi Ærøskøbing og til Marstal og dermed Ærø rundt , inden vi roede til Strynø og drak
kaffe og videre til RR. Turen var i alt på 100 km («hu›er» på langelandsk) og 107 km for dem, der roede via Ristinge..
Det er allerede bestemt, at der også i 2016 skal være ø-hop i den første weekend i juli.

René

Coastal-båd

Rudkøbing har købt en coastalbåd, som vi håber, vi
får megen glæde af. Den skulle være nemmere at
manøvrere end en singlesculler. Vi var så heldige, at
få en legatportion fra Harald og Hedvig Kristensens
mindelegat.

