Fyn Rundt-roerne hjemme igen

Søndag den 26. juli ved middagstid kunne en halv snes mødige Middelfart-roere køre
deres to både på plads i klubhuset efter en oplevelsesrig tur rundt om Fyn med brug for
både solcreme og regntøj. Søndagens hårde vestenvind betød dog, at sidste etape fra
Assens foregik pr. trailer, da deltagerne ikke fandt det forsvarlig at ro de afsluttende 41
kilometer tilbage til roklubben.
- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kunne ro hele vejen rundt, men så må vi jo tage
turen til Assens og retur til Middelfart senere på sæsonen, siger fungerende formand
Søren Lykke Jensen. Han var én af de syv deltagere, som var med på hele turen, der
begyndte lørdag den 18. juli med kurs mod Bogense.
- Turen rundt om Fyn bød dog også på mange gode oplevelser med vind og vejr, men ikke
mindst på en smuk natur i form af en evigt skiftende kystlinje, som tager sig helt
anderledes ud fra søsiden. For mit vedkommende var turen rundt om Fyn en del af min
sommerferie, og det viste sig heldigvis at være en fantastisk måde at holde ferie på,
fortsætter Søren.
Middelfart-bådene Melfar og Fyn prøvede både at ro på blikvand og i strid vind med pænt
høje bølger. Allerede på førstedagen på etapen til Bogense blev roerne mødt af så hårdt
vejr på strækningen fra Båring Vig, at de måtte gå i land ved Skråstrup Strand og ro derfra
næste dag.
Også turen ind til Nyborg fra Storebæltsbroen bød på store udfordringer. Stykket til Nyborg
roklub tager normalt en halv time, men kraftig modvind betød, at roerne måtte bruge en hel
time ekstra for at nå dagens mål.
- Til positivsiden hører, at vi undervejs var så heldige hele to gange at møde flåden af
gamle træskibe, der var på vej Fyn rundt den modsatte vej. Første gang i Storebælt ved
Romsø og anden gang, da vi var på vej gennem øhavet mod Faaborg. Det var et smukt
syn at se så mange store skibe for fulde sejl, fortæller Søren videre.
På hele holdets vegne vil han gerne rette en stor tak til Klaus Scheffel og især Søren
'Camping' Steen Hansen for en veltilrettelagt og velafviklet tur, der forløb helt efter planen
– altså lige indtil vejrguderne var i drillehumør på sidstedagen i Lillebælt.
Udover Klaus, Søren 'Camping'. og Søren Lykke deltog også Annette Lykke, Jørgen
Klerens, Lis Scheffel og Karen Margrethe Oxholm på hele turen, mens Ellis Aalund,
Marianne Olsen og Torben Bülow hver især var med i tre dage. De to Middelfart-både
tilbagelagde i alt knap 300 kilometer på turen rundt om øen.
Og allerede et par dage efter hjemkomsten tog alle fem kvinder sammen med fire andre
fra klubben på dametur til Skive for at ro på Limfjorden i lånte både indtil torsdag.
Se fotos på næste side.

