
Tåsinge Rundt 2018 

Vi var 28 roere fra 4 forskellige klubber som mødtes i Svendborg Roklub, tirsdag den 5. juni kl. 08.00. Vi 

skulle på den traditionsrige Tåsinge Rundt tur - Grundlovsdag. 

Traditionen startede i 2010, så den har en del år på bagen. De 

4 roklubber der var med på turen var Svendborg (16), Fåborg 

(1), Skanderborg (1) og Nyborg (10). 

Vi startede ud i solskin og ca. 20 grader og svag vind fra 

nordøst.  

Det var bestemt 

at vi skulle ro øst 

om Tåsinge mod 

Valdemar Slot til at starte på, så den første strækning ned 

mod Vemmenæs Havn blev hurtigt overstået. Det er sjældent, 

at vi har set Lunkebugten så stille.  

Svendborg Roklub - Vemmenæs havn - 12 km 

Vemmenæs havn - Skovballe havn - 12 km 

Skovballe havn - Svendborg Roklub - 16 km 

 

Vemmenæs er en tidligere færgehavn for 

færgen til Langeland, men i dag bliver den kun brugt til de lokale motor- og sejlbåde. 

Der er gode forhold for til lægning af robåde, både inde i havnen og lige udenfor. I 

Vemmenæs spiste vi Ninnas hjemmebragte boller og drak formiddagskaffe.  

Efter Vemmenæs roede vi under Siø dæmningen og videre om mod Skovballe havn. På 

den strækning havde vi let medvind og ingen bølger, så det var også en dejlig strækning. Vores lokalguide 

(Flemming) fortalte os, at der var to havørne, der holdt til i området, men denne dag fik vi dem ikke at se. 

Skovballe havn er forbindelseshavnen for de små øsamfund, som ligger vest 

for Tåsinge. Det er den havn øboerne primært sejler til, og så har de deres 

bil stående på havnen, så de kan komme på arbejde osv.  

I Skovballe holdt vi frokost og nød vores medbragte mad. Et par af 

turdeltagerne var desuden ude på en forfriskende badetur 

inden frokosten. 

Efter frokosten roede vi hjem til Svendborg Roklub. Alt i alt en 

dejlig tur rundt om Tåsinge, i et pragtfuldt vejr. 

Tak til alle deltagerne for en dejlig tur.  

Claus Lerche 

 


