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Standerhejsning

Julen varer længe - men dog ikke til juni
MEN - da det er længe siden, sidste RONYT udkom, har vi et lille hængeparti fra juleafslutningen.
Efter den traditionelle gåtur, som blev afsluttet med dans omkring juletræet på torvet og lige så traditionelle jule-
frokost blev Erling P, Erling L. og Benny hædret for deres store arbejdsindsats, da det nye køkken skulle sættes op.

Ved den årlige standerhejsning, som ind-
leder den nye rosæson, fik Jytte overrakt 
den hvide vindertrøje for den, som havde 
roet mest i roergometret. 
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Fantastiske Tolo
En uforglemmelig tur til Peleponnes i Grækenland

Jytte, Erling og jeg var tidligt om morgenen den 2. 
april SÅ klar til at flyve til Athen, hvor nyt rofarvand 
skulle afprøves. Fredericia Roklub var arrangør af tu-
ren. Jytte og Erling havde været tilmeldt fra start – jeg 
kom med på afbud, da de en uge før afgang manglede 
en mand.

Vi kørte fra Athen med bus til Tolo med et par holdt 
undervejs. 1. Stop var Korinther-kanalen.

Kanalen der blev bygget i 1882-1893 er 6 km lang og 
23 m bred. Et meget imponerende bygningsværk, der 
gjorde halvøen Peloponnes til en ø. Næste stop var en 
appelsinplantage, hvor vi for 1 euro kunne fylde en 
pose med selvpluk appelsiner. De var både søde og 
saftige, så vi blev næsten afhængig af dem på resten af 
turen. – Alle dage havde vi både formiddag og efter-
middag appelsinpause.

I Tolo blev vi installeret i værelser med altan og havud-
sigt (et par af os måtte lige vente en dag, men så havde 
vi også udsigt) Altanerne blev flittigt brugt også om 
eftermiddagen, når vi kom hjem fra roturen. Så holdt vi Korinther-kanalen
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”møde” med div vin og snack. Hver ”mødedeltager” kom med en stol og hvad der skulle nydes. – Vi kunne 
med god vilje være alle 15 på altanen.

Hver dag roede vi ud fra Tolo. 5 inriggere med skiftende mandskab. Vi roede ud kl ca. 9 og kom tilbage til 
hotellet midt på eftermiddagen. Alle både lå for svej lige uden for hotellet, så vi kunne holde øje med dem 
fra vores altaner. Vi havde solskin hver dag og stille vand. Det var kun en dag, at turen blev ændret p.gr.a. 
lidt for store bølger. 

Dagene sluttede med 3 retters middag på hotellet kl 19.00. Vi blev budt rigtig mange forskellige specialite-
ter, som alle var meget lækre. Jeg tror, der var enighed om, at den dag vi fik fisk, var det mindst lækre, da det 
ikke smagte af noget overhovedet. 

Efter en god uge havde vi roet 138 km.

Vi siger TAK til Fredericia Roklub for en meget veltilrettelagt tur og MEGET hyggelige rovenner.

                                                                                                                                  Jytte, Erling og Henni      
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Åbent hus

Der var et fint fremmøde til Åbent Hus arrange-
mentet den 2. maj på en rigtig lun og dejlig aften 
- så var scenen sat.
De fleste af de fremmødte nåede også en tur på 
vandet.
En gammel roer, Annas Petersen, var også mødt 
frem og fik en god snak om gamle billeder med 
Erling og Clara.
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Dejlige roture til velkendte steder

Midt blandt alle ”pigerne” - så kan Erling P. vist ikke ha’ det bedre
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60+ernes
tur til Silkeborg Roklub


