
Hvor blev sommeren af ?? 

Da jeg skrev Nyt fra Formanden august 2014, blev det indledt med følgende 
ord: Sommeren går på hæld Sikken en sommer! Den næst varmeste siden 1874. 
Deler andenpladsen med juli 1994. Den syvende solrigeste siden 1920. 
 
Det kan jeg ikke skrive i år, men vi har da lov til at håbe på, at august giver os 
mulighed for revanche, så vi kan få rogennemsnittet til at vokse. 
 
Jeg kan konstatere, at vi fortsat er i supermotionsligaen på en 9. plads med 
204,431 km i gennemsnit. I 2014 havde vi på samme tidspunkt roet 229,373 km. 
Det er ikke katastrofalt mindre, men det kan vi da vist takke bl.a. Annette H. 
for. 
 
Der er hen over sommeren blev arbejdet med projekt Nyborg Marina. Det 
bliver spændende at se det materiale, der bliver forelagt klubberne. Hvis det 
bliver lige så seriøst og flot som den nye legeplads, kan vi kun glæde os. 
 
På grund af tilsanding af indsejlingen til Nyborg Marina, er der anbragt en stor 
rød bøje. Den er næsten ikke til at overse, men det kan lade sig gøre. Utroligt. 
Jeg havde selv den oplevelse som styrmand i en 2 årers inrigger fredag den 
24/7 med Hans B.M. og Søren J. ved årerne at komme så tæt på, at bagbords 
åre kilede sig fast i toppen af bøjen. Søren måtte skodde for at få os fri. 
Heldigvis skete der ikke noget med hverken båd eller mandskab, men det 
kommer jo nok til at koste bøjebajer! At bøjen nu har fået navn efter mig, er 
da flot! 
 
I samme uge om onsdagen oplevede vi, at en båd roede op på en sten ved 
Kajbergstranden. Båden kunne ikke komme fri med åretag og egen hjælp. 
Heldigvis kom en anden båd lige efter. Ole Hornsyld sprang resolut i vandet i 
underbukser og trak båden fri. Godt gået Ole! 
 
Med ønsket om en bedre ro sommer! 

Peter 
 
 
 
 
 


