Berlin turen 04.05 – 08.05 Kr. Himmelfartferien
Onsdag den 4. maj tog 6 glade roere fra Nyborg Roklub til Berlin sammen med 14 medlemmer fra Silkeborg
Roklub og en enkelt roer fra Viborg Roklub. Vi overnattede i RRTV Waidmannslust Roklub som ligger i den
Nordlige del af Tegeler See som er den 2. største sø i Berlin.
Det var ren luksus at bo på 4 sengeværelser med sengetøj – ikke engang sengelinned behøvede vi at tage
med – så det var kun at pakke rotøj og lidt gå i byen tøj til om aftenen, hvor vi spiste ude. Mht. til bådehold
foregik det på den måde at man aftenen før skrev sig på en liste hvor langt man ville ro næste dag og så
blev der sat bådehold efter ønske.

Jens og Anette

Vi roede i gig-både med 2 årer og det var lidt af en udfordring for Susanne H. Jens B. og Anette J. som havde
fået en ret livlig båd den første dag. Men med deres store erfaring inden for roning lykkedes det dem at
passere en mega stor grøn bøje på meeeeeeeget tæt hold – de fik rettet båden op og en ufrivillig åre langs
kostede Susanne H. en meget blå balle.

2x Anette
Vi roede på Tegeler See som er den 2. største sø i Berlin – Vi roede ture på 35 km. 58 km. og 25 km. Der var
også roere fra Silkeborg Roklub der roede mindre ture – men de glade roere fra Nyborg kunne ikke få nok.
Måske lige efter turen på 58 km. – den var lidt drøj på de sidste km. – men tanken om et godt måltid mad
og en kold øl/glas vin på landjorden fremdrog de sidste kræfter.

Det var nogle fantastiske roture – under broer – langs kanaler – smukke villaer – nærmest slotte langs søen
– små bådehuse – høje huse med solterrasser og masser af fugleliv langs bredden og så var vi bare så
heldige med vejret – sol fra morgen til aften.
Lørdag tog vi Annette H. Susanne H. og Anette J. en tur ind til Berlin Centrum for at tage pulsen på
storbyen – det blev til en hot turistbustur – lækker frokost og is og vi fik set de største attraktioner i Berlin.
Søndag morgen var vi på en dejlig morgentur kl. 6.00 inden ture gik hjem igen.
Selvom det var en laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang og varm hjemtur med kø og en afstikker omkring
Hamburg Centrum så var det en skøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøn roferie – så tak til Claus og Lene for en vel
tilrettelagt tur.
Ro-hilsen
Anette J.

