LIKAGO, Verksamhetsberättelse for roddsommaren 242218 juni

It/ånga hade samlats för att sjösätta vår klenod, men det blåste. lnte låg vi på latsidan for
det. Buskar och grenar sågades ner, gräset ansades och så gjorde vi förstås rent i rännan
lngen hade kommit dit förgäves.
19 juni

Men dagen därpå hade det mojnat och det var dags för sjösättning och sedvanlig
förtöjning på svaj enligt konstens alla regler, d.v.s. 3 linor och 1 extralina mot
stenbarriären, for säkerhets skull om nordanvinden trycker på.
26 juni
Dagen efter midsommardagen var det dags för årets rodd i en nypumpad båt, tack Gunnar
för lån av pumpen.
14 stora och små tog plats vid årorna. Färden gick norrut och som vanligt denna dag
möttes vi av hornblåsare vid Bosviken. Vi skyldrade förstås! De stod på var sin udde och
svarade varandra. Gunnar Öt<vist uttryckte efteråt att han trodde han var i himlen, så
magiskt vackert var det. Ja, dessa skickliga hornblåsare har förgyllt våra roddturer i många
år! Hoppas de hör vårt djupt kända tack!
28 juni
På grund av plötsligt sämre väder efter en varm och solig midsommar, fick Likago ligga
kvar i båthuset.

juli
10 roddsugna fanns på plats. Anders tyckte att vi var tillräckligt starka för att ro. Det blåste
ordentligt. och när vi hade dragit ut henne insåg vi, att det ändå blåste för mycket. Vifick
dra in henne utan rodd. Det verkade gå planenligt tills Carin fick inte bara hjärnsläpp utan
också släppte linan. Två raska gossar Ulf S. och Anders hoppade i vattnet och redde upp
situationen. Enligt ryktena hade Carin ångest flera dygn efter denna händelse. Likago kom
upp i båthuset och hade i alla fall fått känna hur det känns att guppa runt.
3
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juli

För få slöt upp till rodden och Likago fick ligga kvar och sukta efter vatten.
10 jul
Ett väder som ingen vill ro i. Vi sänder en tanke till dem, som inte fick välja. Till kyrkan
skulle de, det var bara att ta ut Likago och ro i regn och rusk även om §rkoplikten var

avskaffad..
12 juli
Rodd söderut med Anders som styrman och ciceron. De 12 ähörarna fick lyssna till Anders
sanna och osanna historier. Men sant är det att Siljansnäs- Anders satte världsrekord i
tandlyft med 224,5 kg.
17 juli
5 roddare i kombination med hård blåst resulterade i att Likago fick ligga kvar i båthuset.
19 juli

Perfekt väder, många plusgrader och vindstilla. Båten fylldes snabbt och vi styrde till
Hjortnäs brygga.Vi undvek de röda o gröna sjömärkena och tog en sväng bland båtar

i

Z-

olika prisklasser. Det fanns ingen att skyldra för så då skyldrade vi för att Carin hade blivit
farmor dagen innan.

Z4juli
Vi rodde norr ut med Ulf vid styråran. Det var en fin tur med nya och gamla roddare. I
båten har vi ofta glädjen att se Julius, systerson till UIf. Det var lugnt väder. Varför inte låta
den unga generationen känna på att styra. Vi alla gladde oss över att se en ung och
intresserad styrman i båten.
26 juli

Arsmötet tilldrog sig iAnders båthus, där det bjöds på allehanda saker att äta och dricka.
Revisionsberättelsen saknades men det klarades upp senare på kvällen så styrelsen
beviljades ansvarsfrihet. lVlen suget efter att ro var mindre än suget efter Anders goda ö1,
så Likago fick ligga i båthuset.
31 juli
Oj vad alla plötsligt ville ro kyrkbåt! Det blev två fulla båtar, den forsta med relativt vana
roddare. det blev en kort tur till Lustig Brittas kyrka. På andra turen var nästan alla roddare
bakom ankarroddarna nya roddare, men Anders fick ordning på dem och det blev åter en
tur mot extrakyrkan. Anders berättade om Likago och hennes brokiga historia för
roddarna, som lyssnade uppmärksamt och intresserat och de ställde också några frågor.
Vid första tilläggningen hade vi en aning för hög fart men andra tilläggningen var perfekt
trots att det då hade börjat blåsa.

2 augusti
Lite kallt, lite blåsigt. Endast tre roddare kände sig manade att ge sig ut på Siljan. De fick
gå hem utan kontakt med Likago och vattnet.
7 augusti
En spegelblank sjö lockade 9 roddare. Vi styrde mot Hjortnäs brygga. Alla var vana
roddare och styrman behövde knappast sätta i styråran förrän vitrixade oss in mellan
båtarna vid Hjortnäs brygga. På hemvägen tyckte Anders att Christer borde överta
styråran. Det gjorde han med glans och Likago gled in till bryggan med perfekt fart.
9 augusti
7 positiva roddare fick stanna på land liksom Likago.
11 augusti
En fantastisk kväll stilla med fint solnedgångsljus. Anders skickade ut en säljande inbjudan
och vi blev tio roddare och Anders som styrman. Han lockade med lite låtspel, så Christer
och Carin packade upp fiolerna och stämde upp med den populära Hjortnäslåten samt tre
andra låtar. Vi skyldrade för två kanotister, som skyldrade för oss. En lugn rodd med
många vilopauser och med byte av styrman. Anders vid styråran ville byta med Christer,
som tog oss sakta men säkert i hamn. Anders övertog den röda åran, däremot ville han
inte överta hanteringen av fiolen.
14 augusti
Arets sista rodd blev en överraskning. Några vana och 7 roddsugna ickevana roddare ville
njuta av Siljan i värmen. Anders beskrev noga hur man ror och förklarade alla termer. Fem
årpar rodde norrut i svag vind. Efter några instruktioner gick rodden finfint. Anders, som
styrde, berättade om båtens historia från 1849 till nutid. Han hann också berätta sina

3
älsklingshistorier om Lustig Brittas kyrka, tandvärkstallen och Siljansnäsar'n, världens
starkaste man. Vi gjorde täta pauser för att njuta av morgonen, som var magnifik. Efter
hemkomsten och uppdragningen uttryckte de nya roddarna med stor entusiasm sin glädje
över den vackra turen.
Nu får Likago ligga och bli festbordsunderrede. En något förnedrande uppgift för en 173åring, men snart är det sommar igen, får hon trösta sig med.
20 augusti
Äntligen, som vi har väntat, är Likago dukad igen för kräftskiva. Väl förankrad ibåthuset
med bordsskiva smyckad med ljus och blommor och dignande kräftfat tar hon emot de
tjugotvå gästerna som efter välkomstskål på piren slår sig nerrunt hennes vackra bord.
Vädret är behagligt ute och inne är värmen hö9. Precissom det ska vara avnjuts kräftorna
under sång och livlig samvaro.
Kaffekakan smakar utmärkt och till frågesporten avnjuts goda ostar.

Sommaren2022 med Likago sammafattas så här.
Likago var ute 8 gånger, 7 turer fick ställas in orsakat av dåligt väder eller för få roddare på
plats.
Vi såg fram mot en rodd när Likago var uthyrd men tyvärr väder grusade våra forhoppningar§1 roddare varav 26 "engångsroddare" har varit på plats bakom årorna.
Ghrister Wennberg och Julius Sunnanängs är under utbildning till nya styrmän, en
välbehövligt tillskott.
Flitigast ombord var Göran o Yvonne Arremo, Carin W och Anders B.
Likago har skött sig bra med litet läckage så f,olårets tjärning fungerar fortfarande.
Gamlingen ser fram mot 2023 då Likago lntresseförening fyller 40 år !

