
                                                                                                                                            

Standerstrygning 25. oktober 2020 

Nu er det jo ikke sådan at medlemmerne i Svendborg Roklub skal ”snydes” for en lille tale, selvom 
festlighederne omkring standerstrygningen desværre ikke kan blive til noget i år. 

Vi står jo her blot 3 medlemmer af bestyrelsen for pligtskyldigt at tage standeren ned og dermed 
også markere slutningen på sommersæsonen 2020 og starten på vintersæsonen 2020/21. 
En tale for sådan en lille sluttet en kreds giver jo ligesom ikke den helt store mening, så derfor gør 
vi det digitalt med indrykning på vores hjemmeside og rokort.dk  
 
Det har været et forår præget især af begivenheder der er kommet til udefra. Til os, til hele landet 
og til hele verdenen - nemlig Corona pandemien. Det har givet store udfordringer i vores 
muligheder for at komme ud at ro og til at dyrke en anden disciplin, som vi ellers mestrer så flot – 
nemlig de sociale arrangementer. 
Det har også været et forår præget af begivenheder internt i Svendborg Roklub, omend de jo er 
opstået med baggrund i Corona situationen. 
 
Alligevel har vi fået tilpasset os de omstændigheder der var og fået roet mange 
ergometerkilometer og mere end 55.000 kilometer på vandet i indtil nu.  
Der har også været arrangeret langture og ind i mellem lykkedes det faktisk også at gennemføre 
enkelte sociale arrangementer.  
Og Delle har boltret sig og været tæt på vores robåde flere gange. Desuden er vores dejlige 
klubhus, med den nye flotte stenmole, blevet sikret mod havets underminering - som faktisk fik 
facaden mod vandet til at synke med 15 cm! En ny badestige er på vej og endda med godkendelse 
fra Svendborg Kommune. 
 
Det er mit håb at vi snart kan genoptage vores sociale arrangementer og at såvel ergometerroning, 
vinterroning og svømmeture i svømmehallen kan give vores medlemmer i Svendborg Roklub sund 
motion og gode oplevelser. 
Og en opmuntring sagt gennem Piet Hein: 
”Hvis du ængster tiden bort, 
 gør du livet tomt og kort. 
 Hvis du glæder dig ved mangt, 
 gør du livet rigt og langt” 
 
Jeg opfordrer tilslut til at når I læser dette er med på – sammen på afstand og hver for sig at RÅBE 
et rohurra for Svendborg Roklub. Den længe leve: 
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Rohilsen fra 
Stig, fungerende formand 


