
Nykøbing Sjælland Roklub 

 

     
 
Adresse  
Korvetvej 10, 4500 Nykøbing Sj.  
Tlf. 59 93 21 10  
Grundlagt 30/9-1904 
www.nykoebing-sj-roklub.dk  

Anmeldelse hos den tilsynsførende    
Doris Bøgh     
Dalvang 3, Glostrup Overdrev 
4500 Nykøbing Sj 
Mobil: 5080 8370   
Email: doris.boegh@gmail.com  

Udstationerede DFfR både  
'Dybesø' - glasfiberbåd fra 1992 / fiberårer 
'Paradiset' - træbåd fra 1985 / fiberårer 

Overnatning  
Klubhuset eller i telt på grunden.  

Proviant  
Der er talrige supermarkeder i Nykøbing Sj. by cirka 1000 meter fra roklubben.  

Særlige forhold  
Der er 2 militære skydeområder i Isefjorden. På østsiden i Jægerspris Bugt, kontakt sikkerhedskontoret på tlf. 47 56 73 12, 
ligger et større artilleri-skydeområde, og et mindre skydeområde i den sydlige del af fjorden i Inderbredningen ved 
Bredetved. Oplysninger om sidstnævnte indhentes hos tilsynsførende John Nielsen på 41 72 92 95.  
 
Den, i ældre søkort, afmærkede lange torpedoskydebane fra Kongsøre er ikke mere aktiv. Men på Kongsøre 
torpedostation er der af og til skydeøvelser i farvandet. Øvelserne markeres med en rød kugle, som hejses på land. 
Nykøbing Sj. Roklub har en aftale med Søværnet på Kongsøre om at kunne passere i robåde, efter forudgående kontakt 
til vagten på Kongsøre. Oplysninger om telefonkontakten fås hos roklubbens tilsynsførende.  

Færgen mellem Orø og Hammer Bakker er Danmarks eneste kabelfærge. Vær opmærksom på kablet, når færgen sejler.  

Om Odsherred 
Odsherred rummer et meget varieret og kuperet terræn og er omgivet af vand på tre sider, Sejerø Bugten mod vest, 
Kattegat mod nord og Isefjorden mod øst, og sidstnævnte er NSRs daglige rofarvand.  
 
Fjorden byder på mange varierede ture fra daglige ture til Rørvig (21 km) eller til Skansehage mod nordøst (26 km) eller til 
Kongsøre Næbbe mod syd (28 km), men I kan også forlænge med overnatning og tage på tur til Orø, Orø Rundt, fjorden 
rundt via Holbæk, Tempelkrogen ved Arnakke, Hammer Bakker i Hornsherred og videre op til Kulhuse, Hundested og 
tilbage via Rørvig til Nykøbing.  

Her er nogle turforslag  
 
Orø rundt:  

http://www.nykoebing-sj-roklub.dk/
mailto:doris.boegh@gmail.com


Fra Nykøbing ros syd på langs fjorden mod Kongsøre Næbbe og over til Tuse Næs, hvor der er en hel del sten langs 
kysten, og herefter følges sejlrenden videre mod syd til Orø. I Orø Havn kan der overnattes efter aftale med havnefoged. 
Der er et par km til proviantering og kro. 

Afhængig af vindforholdene vælges enten roning syd om øen eller nord om øen. På nordsiden af Orø findes dog også 
mange sten.  
 
Passende sted for et ophold er lige nord for trækfærgens færgeleje i Hammer Bakke i Hornsherred, øst for Orø. Her findes 
en primitiv lejrplads og Københavns Roklub har en hel ny hytte med plads til seks overnattende, ”Hammergården”. 
Reservation skal ske hos Københavns Roklub. 

Tur rundt om Sjællands Odde:  
Sidste havnemulighed på vej ud af Isefjorden og inden Kattegat er Rørvig.  

Der er en stor is- og pølsebod samt fiskerestaurant på selve havnen - og cirka 1 km. til købmanden.  Efter pynten ved 
Korshage er man ude i Kattegat. Det første stykke (ud til Sandflugtsplantagen) er stranden stenfyldt, men i bunden af 
Nyrup Bugt er der flot sandstrand. Længere vestpå kommer det lille fiskeleje, Klint Fiskeleje, med lejrmulighed, og på 
nordsiden af Sjællands Odde ligger den gamle Odden Havn med grillbar, bad, toilet og indkøbsmuligheder. På Odden 
Havn findes en shelterplads.  

Ved oddens spids, Gniben, har Søværnet et meget stort skydeområde for kanoner. Radius er 11 sømil (20 km) - så det er 
ved skydning absolut ikke muligt at ro uden om! Oplysning om skydning i Kattegat og passage i Odden Havn hos 
Søværnets Artilleriskole, Sjællands Odde på tlf. 59 32 30 00 (vagthavende). En eventuel tilladt passage skal ske hurtigt og 
så tæt inde under land som muligt.  

Sjællands Odde (Gniben) fortsætter i et stenrev ud under vandet. Heldigvis er der huller i revet, og robåde kan passere 
gennem Inderrevet ret tæt på land med almindelig påpasselighed. Nærmeste afmærkede løb (med en rød bagbordsbøje), 
'Bådeløbet', ligger ca. 1½ km ude, men vær opmærksom på, at der ved uheldig vindretning kan løbe brænding langs revet 
og tværs over det smalle løb.  

På sydsiden af odden ligger Færgehavnen med en lille sandstrand på en ellers ret stenet kyst. Længere inde i den 
nordlige Sejrø Bugt er der sandstand, men også noget lavvandet. Ved stranden ud for Høve - genkendeligt fra vandsiden 
med skorsten og mølle - er der isbod. Syd for Hvide Klint strækker en bådebro sig ud ved Ordrup Strand med 
indkøbsmuligheder ved købmand 2 km. væk.  

I den sydlige del af Nekselø Bugt udmunder Lammefjordskanalen, og den kombinerede fiskeri- og lystbådehavn, Havnsø 
Havn, tilbyder sine muligheder med normale faciliteter, proviantering og færge til Sejrø.  
 
Kanalerne på Lammefjorden er af naturmæssige hensyn ikke tilgængelig for robåde eller sejlads. 

Nekselø:  
Den 223 ha store, fredede ø, Nekselø, hæver sig i et langt bakkedrag på 3½ km op oven på et undersøisk rev mellem 
Sjælland og Sejrø. Det er ikke tilladt at overnatte. Mellem Nekselø og fastlandet er der et stenrev og ret lavt vand.  

 

 


