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Kanindåb
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I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det en dåb uden ketchup
og andet ækelt. Havvand og tang var der selvfølgelig i rigelige mængder. Der var taget hensyn til, at de ﬂeste af kaninerne var
60+.
Efter dåben festede vi ”i de tilstødende lokaler”.

Rotur på Schlien

Ture i efteråret

Rotur på Schlien den 19.-20. og 21. august.
Denne weekend i august var Henni og jeg på en meget vellykket rotur på Schlien. Vi startede fra Svendborg roklub fredag
ved 13-tiden, hvor vi havde fået kørelejlighed med Nina fra
Svendborg roklub. Nina var arrangør af turen, som var en
kredstur (i øvrigt den sidste tur i den nu nedlagte Fynskreds).
Det var en meget vel tilrettelagt tur.
Ved 17-tiden var vi klar til at ro fra Slesvig roklub, hvor 4 to
årers både stævnede ud mod klubbens hytte i Missunde. Og
efter et par timer ankom vi til denne pragtfulde hytte med fælles men hyggelig sovesal. Baderummet var i øvrigt også fælles,
men det kunne dog klares med det vendbare skilt ved døren,
med en mand på den ene side og en kvinde på den anden side.
Om aftenen nød vi Ninas veltillavede sammenkogte ret- medbragt fra det Svendborgske. Næste morgen stod vi tidligt op
(jeg måtte dog vækkes af Henni), og roede op ad Schlien i
medvind. Da det var blevet godt og vel frokosttid var vi ved
Arnis, hvor vi indtog vores madpakker i det ﬁneste solskinsvejr,
men det var blæst noget op, og vi havde jo modvind tilbage så
vi besluttede os for at droppe de sidste par kilometer vi havde
tilbage mod Kappeln, og vi begyndte på en noget hård tilbagetur. Om aftenen spiste vi på Missunde færgekro, som er lige
ved siden af hytten. Det var en rigtig hyggelig kro med en rigtig
hyggelig krofar.
Om søndagen vågnede vi op til det ﬁneste og helt stille solskinsvejr . Da behøvede Henni dog ikke vække mig, for da
Nina kom ind på sovesalen og råbte: ”Stå op eller jeg synger ”
stod jeg straks op. Vi roede så tilbage til Schlesvig og på grund
af det meget ﬁne vejr lavede vi en afstikker ind i Grosse Breite,
hvor Nina nåede at få sig en gang ﬁsk med hjem langet over
rælingen fra en af de lokale kuttere.
En meget vellykket weekend, hvor vi ﬁk roet 75 km.
Jørgen Lunde

”Den evige jøde”
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Fredag d.16 september Skulle vi møde Svendborg om den traditionelle kapronings
strid.
Vi have ikke nået at træne sammen, så på vej til Svendborg øvede vi nogle starter og
kondien blev også tjekket.
Vi var i Svendborg i god tid og blev enige om ruten , som gik fra Kristiandsminde til
Svendborg roklub ca.1 km.
Det blev en hård kamp, da vi lå ¼ bådlængde bagud de første 700 meter ,men så kom
styrmandens ordre 10 stærke eller var det 20, og med ﬂot glid i båden passerede vi
Svendborg båden, som derefter gik helt død. Vi gled over mållinien i vel roet tempo.
Mange R/R roere var mødt op i Svendborg, som hjalp os med at få sejren, efter øl
kaffe og kage roede vi hjem til R/R på 4 skift, vi var jo ﬂyvende.
En herlig dag og hyggelig hjemkomst. Nu mangler vi kun medaljerne og pokalen med
indskriften R/R vandt i 2011.
E.P.

Hjortø

En indbringende tur til Hjortø, hvor Erling P besøgte sin fætter og ﬁk foræret 3 stk. multer.

Kredstur

Den sidste kredstur gik fra Assens over Bågø til Aarøsund. Vi havde en dejlig tur, hvor vi (de ﬂeste af os) så en masse sæler. Der
var jo nogle, der roede så hurtigt, at de ikke nåede at få den oplevelse med. Assens Roklub var vært ved en dejlig middag om
aftenen.

Thurø rundt
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Endelig oprandt den dag, hvor jeg skulle med ”Thurø rundt”.
Jytte, Erling P., Jørgen L. og undertegnede mødtes i roklubben fredag morgen. Vi manglede en mand, men
Henning var frisk og tog med.
Vejret var skønt, som en sommerdag.
Ca. udfor Stenodden så vi et par sæler, som fulgte efter os.
Vores første stop var Smørmosen, hvor vi drak kaffe med Annelise’s hjemmebag til. Det var ﬁnt solskin,
men meget vådt af duggen.
Henning og Jørgen ville se ”den lille havfrue”, så diskussionen gik noget på, hvor det var hun sad. Men vi
fandt hende, og blev fotograferet sammen med hende. Det var 2 friske herrer, der sad på broen, som fotograferede os, men de vidste absolut ikke, hvem der havde placeret havfruen der.
Turen gik videre til Thurø bund, hvor vi spiste den medbragte mad på broen ved Spejderhytten.
Videre mod Stenodden, hvor vi igen så sæler. Vi gik i land og drak eftermiddagskaffe. Vejret var stadig ﬁnt, men vi skulle jo hjem.
Sidst på eftermiddagen lagde vi til ved roklubben efter en rigtig dejlig tur.
Karen

Langeland rundt

Den sidste onsdag i september meldte jeg mig til en tur Langeland rundt. Vi skulle af sted fredag eftermiddag og regnede med at bruge resten af weekenden på de 120 km. Vejrudsigten lød på stille vejr fredag og
lørdag. Søndag ville det blæse op – men vejrguden glemte det vist. I hvert fald mærkede vi ikke til den tiltagende vind fra sydvest.
Aldrig har jeg set så smukke klinter ved Bagenkop. Aftensolen skinnede på det gule ler, som spejlede sig i
det blikstille hav.
Jeg har lovet Knud ikke at skrive: og så, og så…….. så jeg må ﬁnde på en anden vending. Peter hentede os
ved Kelsnor fyr fredag og ved Lohals Nordstrand lørdag for at transportere os til vores logi i hhv. Humble
og Botofte.
Søndag eftermiddag nåede vi tilbage til Rudkøbing. En STOR oplevelse rigere. Hvad mon vi skal ro rundt
om næste gang?
En stor tak til Ninna (Svendborg Roklub) og Knud for at jeg ﬁk muligheden for at opleve denne tur.
Henni
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Standerstrygning

- Det er altid med vemod, at standeren stryges, for så ved roerne, at der venter en lang og mørk vinter, sagde Erling Larsen, da
standeren blev strøget for denne sæson. Rostatikken viste, at der var blevet roet 11506 km af 33 roere.
”For hvis vi kan mønstre godt humør
så ﬂyder tiden lidt kvikker’
Så går der ikke længe før
at foråret til os kigger”
Betty Lorentzen

Guld- og sølvnåle

Guldnål til Erling Pedersen, Knud Reimars og Jørgen Lunde. Sølvnål til Benny Lai Pedersen og Henni Lehrmann
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Husk!!
Lørdag d. 12 november
er der gåtur klokken 13.00 fra klubhuset. Der er efterfølgende suppe klokken 17.30.
Sidste tilmelding er onsdag d. 9. november.
-o-

Fredag d. 18. november - bestyrelsesmøde
-o-

Søndag d. 11. december
er der en lille gåtur i byen klokken 14.00 fra klubhuset. Der er efterfølgende Bennys gløgg med æbleskiver.
-o-

Onsdag d. 14. december
er der efter svømmeturen julehygge for 60+

GOD JUL og GODT NYTÅR

