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En Skt. Hans-aften vi aldrig glemmer
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Ø-HOP 2016

 
Årets ø-hop, som igen fandt sted den første weekend i juli, kunne vel ikke rettelig kaldes for et ø-hop, for turen var 
planlagt Langeland rundt.
 
Det var med en vis nervøsitet, at vejrudsigter og havprognoser blev nærstuderet i dagene op til, for de så ikke 
for lovende ud. Ustadigt vejr og med vind på den forkerte side af 7 m/s.
 
Vi var 9 roere, der over middag om fredagen mødtes i klubhuset. Erling L., Jytte, Karin, Clara, Conny, Jørgen 
Lunde, Hjalte fra Københavns Roklub, Lone fra Ålborg Dame Roklub og undertegnede. Da stod det klart, at 
med den vind og de prognoser for weekenden, så kom vi ikke rundt om Langeland. Vi lagde en alternativ rute, 
som vi håbede på, vi kunne gennemføre.
 
Fredagens blæst, men trods alt med udsigt til aftagende vind fra SV, gjorde at vi drak kaffe og afventede af-
tagningen, hvorefter vi med vinden i ryggen og stor fart roede til Åsø Strand. Som forudsagt rejste vinden sig 
kortvarigt omkring kl. 17, og vi prøvede at hugge i bølgerne op imod vinden, hvilket alle tre både klarede flot.
 

Ø-Hop 2016



Tilbage i klubhuset hyggede vi med grill og dejlige salater og tilbehør, som Anne-Lise beredvilligt havde lavet.
 
Lørdagens plan var Ø om Tåsinge i læsiden og til Svendborg. Vi lavede nye bådehold, så man prøvede at 
ro med forskellige og satte kursen mod Stenodden i frisk vind fra SV. Det gav udfordringer i passagen over 
sejlrenden til Siø og videre over Siøsund. Igen klarede alle vinden flot, mens to sæler interesseret fulgte med.
 
Efter Stenodden skulle vi på grund af vinden ro helt ind i bunden af Lunkebugten. Dels forlængede det turen 
til Svendborg med 10 km, og dels var halvdelen af dem i strid modvind, hvilket tærede på kræfterne.
 
Efter vi havde fyldt depoterne op med frokost i Nørreskoven, var alle dog parate til at fortsætte i læ og med-
vind langs med skoven og ind i Svendborg Sund, hvor vi drak kaffe på Vindebyøre Strand, inden vi returne-
rede til klubben og grill, mere af Anne-Lises dejlige mad og en smuk solnedgang.
 
Vejrudsigterne havde holdt, og udsigten for søndag var med endnu mere vind, så det var med bange forud-
anelser, at vi mødtes i klubhuset til morgenmad. Udsigten og forudanelsen viste sig desværre at holde, så efter 
morgenmaden måtte vi kapitulere og tage afsked med hinanden efter en på trods af vinden dejlig roweekend, 
hvor vi alligevel nåede 64 km, og Jytte og Erling nåede sølvåren.
 
Til næste år den første weekend i juli vil der igen være ø-hop.
           Af René Larsen
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Måneskinstur

Talen havde flere gange i det sidste år været om at lave en måneskinstur, og tanken om, at det 
var nu, kom til klubaftenen efter en tur rundt om Siø og Stovl Havn, da jeg så vejrudsigten 
for de kommende dage. Den lovede nemlig svag vind, solsin og det samtidig med, at det var 
fuldmåne.
   Så fra tanke til handling var der ikke langt. Fredag aften var vi 10 roere, der i Rap og Al-
bani tog afsted mod Valdemars Slot, hvor der var bestilt bord i restauranten.
   I det skønneste sensommervejr nåede vi uden problemer frem til slottet og resauranten. Vi 
kom dog til at vente på maden. Omdet var de mange gæster eller andre årsager, ved jeg ikke, 
men selv om vi var sultne, skulle vi jo ikke være hjemme, inden det blev mørkt! Tværtimod.
   Da vi tog afsted fra stranden ved thepavillionen stod den flotteste orangerøde fuldmåne lavt 
over horisonten mod øst, mens den nedgående sol kastede et flot lys op på himlen og de få 
skyer mod vest. Vandet var spejlblankt. Meget smukt og andægtigheden sænkede sig i båden, 
hvor alle nøddet smukke scenarie. Midt på Lunkebugten tog vi en runde, så alle kunne nyde 
scenariet hele vejen rundt.
   Da klokken var 23.30 nåee vi klubben, hvor vi blev bud velkommen hjem med frisklavet 
kaffe og portvin. En dejlig afslutning på en smuk og specieltur.
            René Larsen
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Rudkøbing Roklub får en ny udstationeret båd fra Dansk Forening for Rosport til standerhejsning 2017. 
Båden er under bygning på Vejle Yacht Service. Den gamle "Siø" skal til Nakskov Roklub.

Ny båd

o
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Langtur med Kolding Roklub

Torsdag morgen ringede vækkeuret kl. 05. vi var inviteret på en rotur med Kolding roklub. Vi havde 
mødetid kl.08. To både blev klargjort og pakket. Afgang fra Kolding i det fineste vejr og blikvand, til vi 
holdt første pause ved Gammel Ålbo Camping med kaffe og kanelsnegle. Vi krydsede over til Fønsskov. 
Derfra videre til Ålehoved, hvor vi holdt frokost. Derfra havde vi vind fra syd, så det blev hårdt at nå 
Assens, hvor vi overnattede. 

Fredag morgen stod vi op til hård vind fra vest, så vi ventede til kl. 10/30 hvor vinden faldt og kursen 
blev sat mod Bogø, derfra videre mod Årø Kalv, hvor frokosten blev indtaget i det grønne. Overnattede 
i Haderslevs hytte i Årøsund.  

Lørdag var der afgang kl. 8/30 mod syd i høje bølger og modvind mod Barsø. Frokosten fik vi ved 
Brunbjerg og efter frokost var vinden faldet, så vi tog direkte til Barsø. Der mødtes vi med Åbenrå Roklub 
til deres madpakketur, der var roere fra 5 roklubber: Åbenrå, Skanderborg, Horsens, Kolding og 
Rudkøbing 25 i alt. Festen blev holdt i Sankt Georges Gildets hus, hvor vi også overnattede. Menuen 
bestod af græsk farsbrød med to slags kartofler og salater. Hen på aftenen var der stort ostebord og så 
var det sengetid. 

Søndag morgenmad kl.09 derefter alm oprydning og rengøring. Så gik turen til Åbenrå i modvind - en 
lidt hård tur. I Åbenrå blev bådene læsset på trailer og vi kørte til Kolding.   En stor oplevelse rigere. 

Jytte og Erling	
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Besøg fra Marstal Roklub



Den evige jøde

 
Hurtigst var igen i år Svendborg Roklub i den årlige 
traditionelle kaproningsdyst ”Den Evige Jøde”.
 
Dysten ”Den Evige Jøde”, , er opkaldt efter en figur 
fra kristen folklore, en jødisk mand som ifølge legen-
den hånede Jesus på hans vej til korsfæstelsen og der-
efter blev forbandet til at skulle vandre evigt rundt på 
jorden.
 
Dysten, som har fundet sted siden 1906, er dømt til 
at ”vandre” mellem Svendborg Roklub og Rudkøbing 
Roklub. Det var i år Rudkøbing, der havde hjemme-
bane. Selv om ingen bliver hånet eller forbandet, og 
dysten finder sted i al venskabelighed, lægger alle 
mandskaber alle kræfter i for at vinde. I år var det 
Svendborg, der havde de fleste kræfter, og som efter 
et tæt race med halvanden bådlængde først passerede 
målstregen.
 
Holdet fra Rudkøbing bestod af Jørgen Siø Pedersen, René Larsen, Benny Lai Pedersen,  Erling Larsen (styr-
mand) og Henrik Lindstrøm.
 
For første gang var der i år også en dyst mellem kvinderne. Med kun en bådlængde var det også her Svend-
borg, der var først over målstregen ud for Skudehavnen.

Kaproning mellem Svendborg- 
og Rudkøbing roklubber.
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Besøg fra Fredericia Roklub

Den 24. september havde vi in-
viteret de 12 roere fra Fredericia 
Roklub, som vi var sammen med 
i Tolo. Vi havde en rigtig god 
dag med en rotur i Lindelse Nor 
og festligt samvær.
Jytte, Erling og Henni

o
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Penge fra Fionia Fond
Endnu engang var roklub-
ben heldig at få en donati-
on fra Fionia Fond. Denne 
gang 50.000kr., som skal 
bruges som tilskud til et 
nyt tag på klubhuset.
   Den 13.oktober var Er-
ling L. og Henni i Odense 
for at modtage den fine 
check.

Standerstrygning

o
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Lørdag d. 13. december 
Gåtur i byen klokken 14.00 fra klubhuset. Efterfølgende er der Bennys gløgg med æbleskiver.
Tilmeldning i klubben.

Advents-arragement

Jytte var den, der havde roet flest km i år. Hun nåede op på 1420 km hvorved hun overtog den gule fører-
trøje.

o


