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Stroken

Sankt Hans torsdag den 23. juni

Grillen er varm kl. 20
Bålet tændes ca. kl. 22



75 års jubilæumsfest søndag 10. juli

Det skrider alt for langsomt frem med tilmeldingen til
vores jubilæumsfest den 10. juli. På nuværende tids-
punkt er kun ca. 60 nuværende og tidligere medlem-
mer tilmeldt – og der er mange kendte ansigter, der
stadig mangler.
Ca. den 22. juni udsendes Roklubben Øresunds 64
sider lange jubilæumsskrift med et følgebrev om at
tilmelde sig arrangementet, så håber vi det hjælper
med tilmeldingerne straks. Men gå endelig i gang NU
med at kontakte de rokammerater, du godt kunne
tænke dig at gense ved den lejlighed. Der er ingen tid
at spilde! Se at få dem til at melde sig til!

Check på hjemmesiden www.roklubbenoeresund eller
på opslagstavlen i klubben, hvem der er tilmeldt.

På planlægningsmødet den 12. maj blev følgende
aftalt::
Menu til 100,- kr.:
Grillstegt pattegris, salat og bagt kartoffel
Lagkage og kaffe
Natmad: Hot dogs

Underholdning:
Kl. 11.00-13.00 Kort rotur for dem, der har tilmeldt
sig den.

Kl. 13.30-17.30 Jazz-orkestret Beale Street Stompers
og spiller traditionel jazz.

Arbejdsplanen er som følger. Tilmelding til div. jobs
på opslagstavlen:

Fredag kl. 17.00:
Opsætning af  telt i gårdhaven (6 mand)
Afhentning af bænke/borde hos Kaninen (4 mand)

Lørdag kl. 10-14.00:

Opstille borde/bænk. Dække bord i klubstue
Snitte salat
Søndag:

Opsætte flagstænger/flag
Dække borde i gårdhave. Klargøre kartofler, buffet-
og salatbord.Grille pattegris.Udskære pattegris
Fylde op på buffe.Brygge kaffe/the
Afrydning
Koge pølser, servere hot dogs
Diverse barvagter fra kl. 10.30 til 19.00
Oprydning
Mandag:

Bortkørsel af  telt, borde/bænke.

Hanne Vinther

Telefon. 32 52 01 06/Mobil 40 34 75 35
Email hven@vip.cybercity.dk



Sct. Hans torsdag den 23. juni

Grillen er varm kl. 20
Bålet tændes ca. kl. 22

Efter en lille rotur, for dem som har tid og lyst griller
vi og spiser vores medbragte mad sammen. Dessert =
Grillede bananer med farin/whisky og is kan købes i
klubben for kr. 20,00.

Skriv dig/jer på listen i klubben – så vi kan se hvor
mange bananer vi skal købe ind til den 23.

Kærlig hilsen

Hexcia

Indbrud

Vi forhandler stadig med vores forsikringsselskab om
at få dækket alle skader og tab, vi har haft i
forbindelse med de seneste 2 indbrud. Da det ikke
kan konstateres, hvor tyvene er kommet ind ved nr. 2
indbrud får vi intet dækket. Om Forsikringsselskabet
vil anerkende det 1. indbrud er det, vi diskuterer p.t.

 Alle jer, der har fået stjålet jeres hængelåse fra
skabene i omklædningsrummene, bedes kontakte Jan
Palm. De af  jer, der kan reparere skabene selv må
MEGET gerne gøre det. Og husk nu fremover: sæt
jeres lås i skabslågen og lås hængelåsen. Tag nøglen
med hjem. På den måde er skabet åbent og bliver
ikke ødelagt, hvis vi skulle være så uheldige igen at få
indbrud. Hængelåsen vil ikke blive stjålet, da den jo
er låst til lågen og I selv har nøglen. Lås derfor altid
kun skabet, når du er ude at gå.

Bestyrelsen

KM-jægerklub 2005

Vil du være med til at jage Ro-kilometer - så skulle
du tage og melde dig ind i KM-jægerklubben.
Alle kan være med i klubben - du skal blot inden 23.
juni 2005 skrive dig på KM-jægerlisten i roklubben,
med det antal km du forventer at ro i år + lidt mere.

Nye regler for afregning af KM-jægergæld:

Der startes med et fast gebyr på kr. 50,00

For hver 10 km mere eller mindre i forhold til den
enkeltes gæt forøges det faste gebyr med kr. 10,00

Hvert medlem af KM-jægerklubben kan maksimalt
komme til at betale kr. 250,00.

Lørdag den 28. januar 2006 er der fest for alle
medlemmer af KM-jæger-klubben - og vi håber at de
ny regler for Km-jægergæld kan bevirke, at der er
penge nok til at betale både mad og drikke med den
inddrevne Km-jægergæld.

Madpakketur Amager rundt i juli

Søndag den 3. juli planlægger vi at ro rundt om
Amager.

Da det kræver, at vi på ét eller andet tidspunkt skal
igennem slusen i Sydhavnen, er det smartest at få det
overstået først. Slusen har åbent søndag 08.00-10.00
og 17.00-19.00.

Så vi mødes i Roklubben SAS på Islands Brygge 66B
kl. 09.00 og sætter hold sammen med SAS’erne og
evt. også roere fra Dragør og B&W, så vi kan nå
igennem slusen før kl. 10.00.

Frokosten planlægges til at blive spist i Dragør, når vi
er cirka halvvejs.

Alt sammen kommer an på vejr, vind og mandskab.

Vi regner altså med at ro syd om Amager, men hvis
vinden taler for at ro nord om, så gør vi det, og går
igennem slusen mellem 17.00 og 19.00 i stedet.

Hvis det er vejr til at sidde ude, så spiser vi frokost i
Dragør. Hvis det er vejr til at sidde inde, er
Roklubben Øresund i Kastrup et godt frokost-sted,
med mindre vi har nøglen til Dragør roklubs lokaler.



Det er en laaaang tur. Ca. 45 km! Den længste af
madpakketurene.

Husk madpakke, kage/kaffe og drikkevarer.

Tilmelding på opslagstavlen eller til mig senest
torsdag den 30. juni.

Hanne Vinther

Tlf. 32 52 01 06/40 34 75 35

Medlemsmøder maj/juni

Kanindræbertur

Årets weekendtur for nye og gamle roere finder sted i
weekenden 2-3-4. september. Roturen går fra Roskilde
til Roskilde Roklubs sommerhus i Skuldelev. Idéen
med en sådan tur er dels at introducere nye roere til
langtursroning med overnatning dels at give nye og
gamle roere en rigtig god lejlighed til at lære
hinanden at kende, såkaldt integration.

Medlemslister

Vores kasserer Kurt og suppleant til bestyrelsen Lene
Jacobsen har opdateret medlemskartoteket, og der er
nu opsat en medlemsliste på opslagstavlen. Alle bedes
checke, om oplysningerne mht. adresse, telefon og
rettigheder er korrekte – specielt det sidste.

Sikkerhedsvest

Rochef Allan har været i dialog med skibstrafikken,
som siger robåde er svære at se til søs. Derfor prøver
vi nu at gøre os mere synlige ved at være iført en
flourcerende grøn sikkerhedsvest, når vi f.eks. ror i
Københavns Havn, krydser Lynette- og Kronløb eller
sejlrenden ude i Øresund. Der ligger 8 veste under
indskrivningspulten i bådehallen. Så næste gang, du
forudser at ville komme på kollisionskurs med skibs-
trafikken, så tag en vest med til styrmand og etter.

Terrorsikring af Københavns Red

Efter 11. september er Københavns Havn - som alle
andre havne - blevet terrorsikret, og allerede sidste år
blev det forbudt at ro ud langs Langelinie ved
krydstogtskibene.

Nu varsles yderligere stramninger med roforbud på
Københavns Red alle steder, hvor større skibe kan
lægge til.

Dvs. ud for Benzinøen og ned til Amagerværket,

Langelinie og hele Kronløbet helt ud til det gamle
Skudehavnsløb, ved skrotpladsen ved Tømmergraven,
ved kajen ind til Svanemøllehavnen.

Vi må dog fortsat godt ro bagved Langelinie ved
Midtermolen, men må kun ro ud/ind ved Isbjørnen.
Og vi må også ro ind til Københavns Motorbådsklub
inde bagved Benzinøen. Når sejladsforbudszonerne
er endelig vedtaget, informeres herom. Bøder til
styrmanden (ikke klubben) for overtrædelse forventes
at blive i størrelsesordenen 1.000 kr. Husk uvidenhed
fritager ikke for ansvar! For Københavns Havns
vedkommende, kan du holde dig orienteret på
www.cph.port.dk.

Instruktionen

14 kaniner er blevet frigivet efter en måneds
instruktion i maj. Dvs. de nye roere har bestået
„teoriprøven“, nu skal de have nogle „køretimer“ og
øve sig i praktik. Under instruktionen har kaninerne
jo kun været ca. 4 gange på vandet, men har en god
teoretisk baggrund fra 2 gange i ergometer og
romaskinen Godt-Begyndt. Tag godt imod de nye og
hjælp dem på vej. Gode råd og vejledning om roning
og rostil vil altid være velkommen.

De to første nye styrmænd er frigivet efter vinterens
lokalstyrmandskursus. Det er Connie og Lisbeth. For
at sætte frigivelsen af nye styrmænd mere i system, vil
bestyrelsen til næste sæson fastsætte nogle datoer for
praktik på forhånd, så kursisterne ved, hvornår de
skal møde op.

Bådparken

Den 12. juni kørte Jan Palm vores 2-åres Trekroner til
Sakskøbing Roklub. Som de fleste ved, er Sakskøbing
Roklub inkl. bådpark brændt, og de skal starte forfra
med bygning af klubhus og anskaffelse af materiel.
Og selvom skaderne er dækket af forsikringen, så ved
vi jo godt, der er lang leveringstid på nye både.
Derfor har bestyrelsen besluttet at forære Trekroner til
Sakskøbing Roklub.

Desværre vandt vi ikke KK-Fondens 2-åres. Vores
ansøgning gav 4 lodder ud af  10 mulige, idet KK-
Fonden havde lagt vægt på, hvorvidt de ansøgende
roklubber har mange gæsteroere og/eller er med i
kredsarrangementer o.lign. ARK vandt båden, så det
giver en ekstra båd til udlån til Sved-på-panden-
roning.



Formanden beklagede sig over, at vores nyeste 4-åres,
Kongedyb II, havde fået nogle ridser i lakken netop
der, hvor båden bliver lagt til bro/ponton. Husk, det
er ikke meningen at ramme ponton/bro ved
tillægning, styrmanden skal kun lægge til ved bro/
ponton.

Bådbygning

Materielforvalter Mogens er kommet i besiddelse af
en video/DVD fra Victor Jensens bådeværft i Hunde-
sted, som jo ikke findes mere. Videoen skulle være
meget interessant, og kan lånes ved henvendelse til
Mogens.

Bådfonden

Der er yderligere tilgået vores bådfond 3.000 kr. fra
Haastrup Vighs Fond (tidl. redaktør på Amager
Bladet) og 5.000 kr. fra Amagerbankens jubilæums-
legat.

Indbrud

I perioden januar til maj har vi haft hele 3 indbrud,
og alle gangene uden at vi kan se, hvor tyvene
kommer ind. Og loggen på det nye adgangssystem
viser heller ingen uregelmæssigheder. Det er simpelt-
hen mystisk! Udover musikanlæg til ca. 20.000 kr., er
der stjålet adskillige kasser sodavand, og så er der
smadret telefon og skabe i omklædningsrummene – i
alt værdier til 50-60.000 kr., som forsikringen ikke
dækker, når der ikke er spor efter indbrud ved døre
eller vinduer. Dog dækker din egen forsikring, hvis
du har fået stjålet noget fra dit skab.
Da forsikringen altså ikke dækker reparation af
hærværk, må vi selv reparere de ødelagte skabslåger

og depotdør. Husforvalter Poul Jahn efterlyser
medlemmer, som kan give en hånd hermed.

Mht. genanskaffelse af musikanlæg, har både Mette
Grau og Ole Berg tilbudt klubben at overtage deres
brugte anlæg. Bestyrelsen ser på, hvad der kan blive
den bedste løsning. Hjælp til opsætning søges.

Mht. telefon er der blevet anskaffet en almindelig
vægtelefon (ikke mønttelefon). Når du benytter den,
bedes du lægge nogle mønter til hjælp til betaling af
telefonregningen. For at sikre mod misbrug, er
telefonen spærret for opkald til udland og 90-numre
og mobiltelefonnumre.

Leje af klub

Udlejning af klubben til medlemmers private fester er
overtaget af  Poul Jahn.

Rivieraen

Rivieraen – den nye kunstige halvø ud for Amager
Strand – forventes indviet den 18. august. Først til
næste år vil sandøen være beplantet med marehalm,
når sandet har sat sig.

I 2007 indvies så den nye lystbådehavn, som er under
bygning syd for Benzinøen. Havnen får plads til 450
både.

Vores egen havn

Rygtet vil vide, at Tårnby Kommune har sagt ja til, at
der kan komme etableres en pølsevogn på vores havn.
Såvidt vides bliver det ikke en pølsevogn i gangs
forstand men én eller anden glaspavillon, café/bistro-
ting.

Som I måske har bemærket er der ikke mere nogen
container bag roklubben til skrald. Så hvis I har
affald f.eks. efter fest, skal det anbringes i havnens
øvrige affaldsstativer og i to mindre containere, som
påtænkes opstillet på havnen.

Redaktionen v/Hanne Vinther

Bestilling af robukser og rojakker

Der er opslag i Klubben om bestilling på robukser.
Prisen bliver maks. kr. 300, men vi hvis vi kommer
op på 24 stk. vil prisen formentlig ligge på kr. 200.
Robukserne bestilles i USA - derfor den lidt usikre
melding om prisen - det afhænger af antal +
leveringsomkostninger.



Wind-breaker, som dem nogle i Klubben allerede har,
kan vi desværre ikke bestille mere - de er udgået. Vi
ser på, om vi kan finde en anden leverandør.

Anne Weichard

Sved-på-panden-roning

118 roere fordelt på 32 både deltog den 9. juni i Sved-
på-panden-roning ved Hellerup.

I alt deltager 35 både, fordelt på 10 roklubber i
Københavns Kredsen. Københavns Roklub stiller
med flest både; nemlig 7 hold, hvoraf de 4 ligger helt
i spidsen af motionskaproningen.

Roklubben Øresund deltager med fire både, hvor
bedste placering er en 19. plads. Jo, jeg skal love for,
vi motionister har fået kam til vores hår. Men en
fornøjelse at se, hvor godt holdene ror.

Bedste tid på 10 km er 50 minutter og 26 sekunder for
en 2-åres og 44 minutter og 15 sekunder for en 4-åres!
Faktisk ror flere af  toerne lige så hurtigt som firerne.

Næste gang Sved-på-panden-roning er mandag den
27. juni – og det foregår i Roklubben SAS, Islands
Brygge 66B. Er du ny roer, og gerne vil se, hvordan
dette virvar af robåde ser ud, så kom derind ved
18.00-tiden. Faktisk kan kaniner starte i Sved-på-
panden-roning allerede i år og være med de sidste 4
gange:

Tirsdag, 26. juli, Hellerup Dame Roklub

Onsdag, 10. august, Roklubben SAS

Torsdag, 25. august, Hellerup Dame Roklub

Fredag, 09. september, Roklubben SAS (afslutning)

Se resultaterne på www.roningkbh.dk.

Hanne Vinther

Tutnyt!

Husk at skrive dig på til spisning – samtidig med du
skriver dig på til roning. Så ved Tutvagten
nogenlunde, hvor mange der bliver og spiser til
klubaften tirsdag kl. 21.00.

Når du tager porcelæn, bestik, glas og kopper i det
daglige, så tag det fra skabene i Tutten. Servicet i
skabet i gangen er tiltænkt til fester, og når klubben er

udlejet. I skabet står nøjagtig, hvor tingene skal stå,
og hvilket antal, der skal være af hver ting. Lad
venligst være med at rode de to beholdninger
sammen. Det gør det umuligt at konstatere, om alle
tingene er der før og efter en fest/udlejning.

Hanne Vinther

P.S. Hvis du har lyst til at tage en Tutvagt tirsdag, så
skriv dig på den grønne liste på døren ind til
køkkenet. Er du i tvivl om noget, så kontakt mig.

Overdragelse af „Trekroner“ til

Sakskøbing Roklub

Et sammentræf af en alt ødelæggende ildebrand og et
pladsproblem er i dag gået op i en højere enhed.

Den 6. september 2004, tidligt om morgenen, var en
sorgens dag for roerne i Sakskøbing. Uvelkomne
gæster havde skaffet sig adgang til klubhuset og
foretaget destruktive handlinger, som resulterede i en
totalt nedbrændt roklub, hvor flammernes hærgen
kun efterlod nogle forvredne metal-bådvogne blandt
de forkullede rester.

Den næsten 100 år gammel roklub (4. juli 2005), stod
faktisk i dilemmaet: „To be, or not to be, en roklub“.
Heldigvis har ihærdige kræfter arbejdet hårdt på et
„Fugl Phønix-projekt“, og ved hjælp af gode
naboklubber og et inriggerværft, der kunne levere en
ny båd, var man i stand til at holde standerhejsning i
april, og igen være en roklub med „både og det hele“.

Roklubben Øresund’s bestyrelse behandlede på et
møde i efteråret, det evt. pladsproblem der kunne
opstå, når vi modtog vores nye 2-åres glasfiber båd,
og var ikke længe om at nå frem til, at det ville være
et pænt træk, hvis vi tilbød Sakskøbing roklub at
overtage „Trekroner“, som vi havde vedtaget, var den
båd der var rykket „yderst på pinden“, når der næste
gang kom nyt blod i stalden.

„Trekroner“ er en 2-åres inrigger fra Viktor Jensen’s
bådbyggeri i Hundested, bygget i 1958 og erhvervet
for 3.000 kr. (dengang var der heller ikke moms), og
har således tjent vores klub trofast i ca. 47 år.

Efter bestyrelsens beslutning i efteråret tog vi kontakt
til Sakskøbing roklub, som var meget taknemmelig
for vores tilsagn, men de måtte bede os opbevare



båden, indtil de havde fået etableret et, af
forsikringsselskabet godkendt, midlertidigt
opbevaringssted (40’ skibscontainer) til bådene.

Vi blev så i løbet af uge 23 kontaktet af Sakskøbing
roklub, som nu havde fået endnu en 40’ container, og
der var planer om yderligere en „kasse“, så nu kunne
de modtage „Trekroner“ og opbevare den på
forsvarligt vis bag lås og slå.

Søndag den 12. juni 2005, kl. 09.00, forlod
„Trekroner“ således det „Amagerkanske“ land for at
slå sig ned på den fede Lollandske muld, med udsigt
til mange ture på Sakskøbing Fjord og
Smålandshavet. Transporten foregik på bådtrailer,
under kyndig styring af  Jan Palm og navigation af
undertegnede, i selskab med en „lidt medtaget dame“
(„Bjørnbak“, 4-åres inrigger), som vi havde læsset på
i Roforeningen KVIK, der var deres hjælp til
Sakskøbing roklub.

Bådene blev læsset af i Sakskøbing kl. 11.30 og blev
kørt i containeren til sikker opbevaring. Allerede
mens vi var ved at læsse af, kom den første roer forbi
og glædede sig over fordoblingen af bådparken (nu
har de to, 2-åres inriggere) og hun var næsten i gang
med at planlægge den næste tur. Vi ønsker
Sakskøbing Roklub må få mange gode oplevelser
med „Trekroner“, som hermed er officielt overdraget.

Der var lidt „Peters Jul“- sidste vers - over situationen
da de kørte „Trekroner“ ind i den grønne 40’
container, idet man tænkte, lettere omskrevet til
anledningen:

„Da Sakskøbing roerne med „Trekroner“ kørte; både
Jan og Mogens var rørte. Den var jo rigtignok
gammel, men det var dog, som en gammel ven for sidste

gang fra dem rejste“.

Mogens Jørgensen

Madpakketur første søndag i juni

Planen var at ro Saltholm rundt, og det havde både
Dragør Roklub og B&W Roklub fået nys om. Så de
ville også gerne med.

Så vi var 33 roere, der mødtes i Rolubben Øresund
kl. 10.00. Dragør kom i deres egne to 4-åres. Ellers
var vi 5 B&W-roere, 5 SAS’ere og 13 Øresundere.

Desværre blæste det 8 m/sek. fra vest, så til Saltholm
kunne vi hurtig være kommet, men næppe hjem igen.
Så vi valgte at ro i læ af Amagers kyst i stedet.

Vi startede med at ro til Lynette-havnen og spise vores
medbragte frokost, hvorefter vi returnerede til
Kastrup. Her valgte 8 roere at stå af, hvorefter tre 4-
åres fortsatte til Dragør til eftermiddagskaffe. På den
måde fik vi også taget ordentlig afsked med roerne i
Dragør og sat Klabautermanden på plads i deres
bådehal.

Det kan være vi også fremover får deltagelse af
Dragør og B&W på madpakketurene.

Hanne V.

Klabautermand

Klabautermanden er kommet godt fra start den 1.
maj, han indtil nu „roet“ 78 km (dækker enkel tur til
Dragør) og overvejer at melde sig ind i
kilometerjægerklubben. Derfor bedes I huske at
notere i roprotokollen, hvornår Klabautermanden er
ankommet og afgået fra/til Dragør. Dysten med
Dragør Roklub om, hvem der har flest overnatninger
af  Klabautermanden, slutter den 30. september. Hver
klub betaler 1 øl pr. overnatning, Klabautermanden
har haft i klubben. Klabautermanden glæder sig
allerede nu til frokost og ølsmagning til vinter.

Opfordring…

Strokens redaktion vil gerne opfordre alle i
Roklubben Øresund til at komme med indlæg til
Stroken. Det kan være om en sjov oplevelse i
roklubben. En historie om en rotur til Dragør,
Saltholm, Nivå, Københavns Havn, rundt i



kanalerne, Amager rundt, lagkageroning, frigivelses-
tur, ferielangtur og meget andet.

Redaktionen

ADVARSEL !!!!

Der er konstateret en STOR robådsædende sten ud
for Lufthavnens nødhavn lige før Dragør-bugten. Den
har altid ligget der, men den grønne indsejlingsbøje
stod lige opad, så det var naturligt at ro udenom. Nu
har man flyttet bøjen længere til havs, så nu ligger
stenen helt frit mellem den grønne bøje og
stensætningen. Stenen ligger præcis der, hvor det er
mest naturligt at passere nødhavnen! SÅ PAS PÅ! Ro
enten udenom indsejlingsbøjerne, eller gå helt ind til
stensætningen.

SAS Sprinterregatta

Lørdag den 25. juni afholder Roklubben SAS
Sprinterregatta.

Banerne er udlagt ved Islands Brygge 66B, og
distancen er kun 350 meter.

Det er en „knock-out“ kaproning. Der er max. 3 både
i hvert løb. Vinderbåden går direkte til næste løb. 2 og
3 går i opsamlingsløb.

Der ros i forskellige outrigger-typer, men der er også
sprintløb for 2-åres inriggere.

Kom og se en anderledes regatta. Første start går kl.
ca. 10.00.

Regattacaféen har åbent hele dagen og sælger
sandwich, drikkevarer, kaffe og kage.

Red

50 x TAK

Ja - jeg fik jo lige rundet en meget rundt hjørne. Jeg
vil gerne sige 50 tusinde tak for den flotte vinkaraffel
med logo på, som jeg fik til min fødselsdag. Jeg har
klimtet med vores klokke, men der var ikke så mange
den dag. De, der var der, kunne derfor skylle mere
end en flødebolle ned.

25-årsjubilar og det dobbelte i leveår

Anne Weichardt

Sladderspalten

Møffe har i forbindelse med Sved på Panden roning
indført en helt ny kommando. Birgit og Irene fik
følgende kommando – så tager vi 3 korte og 3 lange
–. Stor var forbløffelsen indtil  Møffe fik sagt – øh jeg
mente -  3 stærke.

Hørt på madpakketur fra Søren Uldall:
Jeg har fået en båd opkaldt efter mig i min gamle
roklub i Skanderborg! EXPERT, hedder den!

Så galt kan det gå!
På vej til billed-møde ang. roklubbens jubilæums-
skrift, stillede Ruth sin cykel udenfor en forretning,
mens hun lige var inde et smut og handle. Da hun
kom ud, var både cykel og cykelkurv med album
med fotos fra roklubbens barndom væk!

Kanin Paula var lykkelig, da hun kunne se på Jan Is
ben i stedet for sin åre. Jan I mente da også, at der er
stor lighed i hvert i tykkelsen!

Redaktionelt

Redaktionen beklager det lange tidsinterval fra sidste
Stroke til denne. Det skyldes, at vi har haft travlt med
Jubilæumsskriftet; 64 sider fyldt med roklubbens 75
års historie. Vi håber, at I vil nyde at læse det.

Deadline for næste Stroke er: Onsdag den 13. juli

2005 kl. 17.00.


