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Redaktion
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Wickie G. Nielsen

Mail
stroken@roklubbenoeresund.dk

Har du en spændende historie, en vittighed 
eller noget sjovt, du gerne vil fortælle om og 
dele med alle Øresundere. Så mail din historie 
til os. 

Deadline for indlæg til næste Stroke 
er den 10. april  2014

Nyttige informationer:

Bestyrelse:

Formand Hanne Vinther
Tlf.:  40347535

Næstformand Nonnie Westphall
Tlf.: 20452469

Kasserer Lene Jacobsen
Tlf.: 20237858

Rochef Kurt Holm
Tlf.: 28616400

Kontingent:

Kontingent for det kommende år bliver: 

Senior roere:           175 kr. pr. måned.
Passive:                300 kr. pr. år.
Miniroere:                100 kr. pr. år.
Fitnessmedlemmer: 600 kr. pr. år
 
Skabsleje:                100 kr. pr. år.

Nøglekort:
Henvendelse for at få et nøglekort til klubben skal 
ske til Kurt Holm.
Et nøglekort koster 100,- kr. i depositum.

Bank:

Vores konto nr. hos BankNordik for indbetaling er:

Reg. Nr. 6507
Konto nr. 3050343579
   
Lene
kasserer

Rotider

Ro tiderne i år vil være:

Tirsdag og torsdag kl. 17.00 

Bestyrelsen
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Generalforsamling 2014

Tirsdag den 11. februar 2014

20 medlemmer var mødt op til 
generalforsamlingen.

Irene Dahl blev valgt som dirigent, og hun 
styrede os sikkert gennem dagsordenen.

Hanne fremlagde bestyrelsens beretning som 
blev godkendt. Beretningen kan læses i 
Stroken. 

Regnskabet for 2013 samt budgettet for 2014 
blev godkendt.

Kontingent indbetaling forbliver uændret:

Senior roer    175 kr. pr. md.
Passive:        300 kr. pr. år.
Miniroere:      100 kr. pr. år.
Fitnessmedlemmer: 600 kr. pr. år.
Skabsleje:        100 kr. pr. år

Bestyrelsens ændringsforslag af § 7 hvor man 
ønskede at ændre teksten til, ”at 
generalforsamlingen skal afholdes inden 
udgangen af februar måned hvert år”, blev 
godkendt. Derved undgår vi at skulle holde 
generalforsamling inden d. 15. februar, som 
er i vinterferien, og dermed kan være en 
hindring for nogle af medlemmerne i at 
komme, pga. ferie.

En vigtig post som skulle besættes i 
bestyrelsen var posten som rochef. Trods 
Hannes ihærdige forsøg på at få et medlem til 
at melde sig, lykkedes det ikke.
Det endte med, at Kurt Holm meldte sig for en 
1-årig periode. Der vil igen i år være hjælp fra 
anden side til at løfte denne post. Mette 
sagde ja til at stå for instruktionen, og Lena 
og Allan for Amagerregattaen. 

Selv om Kurt har sagt ja for 1 år, så vil vi igen 
om 1 år står i samme situation, at vi mangler 
en rochef. Det er ikke holdbart. 

I og med at Kurt blev valgt som rochef 
manglede der så en suppleant. Mogens 
sagde ja til at blive suppleant, og deltager 
dermed i bestyrelsens møder, som han 
beredvillig var begyndt på sidste år pga. 
manglende rochef.

Derefter gik det meget hurtig med de øvrige 
punkter, at generalforsamlingen blev færdig 
før, der var aftensmad. 

Lene

Roklubben Øresund
Bestyrelsens beretning 2013

Aller først har jeg fornøjelsen IGEN at uddele 
guldårer til Birgit Sonne (1.511 km) for 20. 
gang og til Ingolf Pedersen (1.510 km) for 19. 
gang. Ingen andre nåede over 800 km, som 
giver sølvåre, og 1200 km som giver guldåre. 
I alt roede vi 12.981 km i 2013.

Som 50 års jubilar hejste Preben Henningsen 
standeren for sæsonen, som startede med en 
til-iset havn, så vi ikke kunne komme på 
vandet til standerhejsningen. Men ellers bød 
sommeren på megen sol, men desværre 
også megen blæst, som generede vores 
roture.
På generalforsamlingen sidste år oprettede vi 
en ny medlemsgruppe: Fitnessmedlemmer – 
med adgang til motionsrum og bad – og 
selvfølgelig velkomne til at deltage i de 

sociale arrangementer i klubben i lighed med 
passive medlemmer. P.t. har vi 6 
Fitnessmedlemmer, og det synes vi er et fint 
resultat.

I 2013 fik vi 12 nye medlemmer, hvoraf 8 er 
blevet. Meget flot i forhold til 2012, hvor kun 1 
kanin ud af 8 ”overlevede” vinteren. Tak til 
specielt trænerne men også medlemmer for 
at tage godt imod de nye medlemmer. Som 
noget nyt efterlyste de nye medlemmer 
socialt fællesskab frem for sportsroning, og 
her har Roklubben Øresund jo meget at byde 
ind med.

Men der var desværre også roere, som 
stoppede i seniorafdelingen. De fleste har 
meldt sig passive.  Få har meldt sig helt ud. 
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Så vi er stadig omkring 50 aktive seniorer, 
hvilket er for lidt. Og gennemsnitsalderen er 
for høj.

Vi har 17 mini-roere. Det koster kun 100 kr. 
om året, og så kan de være med til den 
hyggelige mini-roer dag i august, som Jytte 
og Kurt Holm plejer at stå for. Forhåbentlig får 
vi tilknyttet børnene til roklubben, så de finder 
kammerater her og vælger roning som sport. 
Samtidig tæller alle under 25 år jo positivt i 
forhold til Kommunens tilskud. Så alle der har 
børn, børnebørn eller oldebørn må meget 
gerne melde dem ind.

I 2013 fik vi 5 nye trænere, som sammen med 
Mette Grau forestod instruktionen af de nye 
roere. Et flot, professionelt stykke arbejde. 
Helt specielt var det at tage imod en blind 
roere og lære hende at ro samt gøre 
medlemmerne trygge ved at have en blind 
roer ombord. Et projekt, som helt sikkert blev 
en succes, men også var en stor udfordring, 
som krævede mange kræfter.

Dejligt var det, at der i 2013 både blev roet 
tirsdage og torsdage, og at der igen kom 
gang i grilleriet om torsdagen. Tak til Arne 
Schultz for at købe ind og klargøre grillen. 
Mht. mad efter roning tirsdag, så stiller 
Tutudvalget altid op med dejlig mad. Tak til 
Lena Juhl for at koordinere madlavningen – 
og glædeligt at se, at flere nye roere tager en 
Tutvagt.

Søndagsmadpaketurene var en begrænset 
succes. Ishøj- og Havneturen gik fint men det 
blæste en del, og Saltholms- og Furesøtur 
måtte omlægges til hhv. Lagunen og Farum 
Sø pga. stærk blæst. Ingen Øresundere var 
med Amager Rundt, selvom vejret her ellers 
var perfekt. Vi har et godt samarbejde med 
Dragør Roklub og Roklubben SAS mht. disse 
langture, som også gav bonus i form af en 
rotur pinsemorgen til Trekroner, til Holmen og 
Sixtus batteriet med rundvisning i mastekran 
og ubåden Sælen samt en løvfaldstur på 
Esrum Sø. Og endelig lånte vi både hos SAS 
til juleroningen.
Og så er der Klabautermanden. I 2012 stod 
det uafgjort, og endnu ved vi ikke, om han i 
2013 har overnattet flest gange i Dragør eller 
i Øresund, men det lykkedes igen i år at få 
anbragt Klabautermanden i Dragør for 
vinteren, hvor han efter vores mening hører 
hjemme. En 2-åres roede Klabautermanden 
den sidste aften, så den ikke kunne nå tilbage 

til Kastrup inden kl. 24.00. En sjov dyst med 
vores naboklub, som sluttes med en god 
frokost og fælles hygge.  

P.t. besværliggør – for ikke at sige forhindrer - 
udvidelsen af Nordhavnen at vi kan ro fra 
Kastrup og nordpå, men heldigvis har vi 
kunne benytte hhv. Skjolds både til Kr. 
Himmelfartsturen til Struckmannsparken og 
Gefions både til Lagkageroning i 
Svanemøllen. Så efter nogle års pause med 
at deltage i disse fælles ture i Netværk 
København, så var vi igen med i 2013. Og det 
er jo ikke så ringe …

Sankt Hans faldt på en søndag aften, og igen 
havde vi i weekenden op til nogle hyggelige 
roture sammen med Øresunds Ældreroere til 
styrkelse af båndene imellem de to roklubber, 
som holder til her i huset. Det blev en dejlig 
Sankt Hans aften med mad, bål og båltale.

I forbindelse med 70 året for jødernes flugt til 
Sverige roede vi til Dragør med lygter i 
bådene for at være med til ”Lys i mørket”. Vi 
ville være med til højtideligheden på Dragør 
Havn og se de 700 lys på Peberholm. Det 
blev dog en begrænset fornøjelse, da det 
blæste koldt, og bølgerne meget høje.

Igen i år stod Jytte Holm, Leif Jønsson og 
Bent Jansen for grill i lagunen, som nu må 
betragtes som en tradition! Det er fint at gå i 
land en tirsdag aften på sandstranden og 
nyde grillpølserne og se forbipasserendes 
misundelige blikke, alt mens bænkene synker 
længere og længere ned i sandet i takt med 
at flere tunge roere sætter sig til bords.

To ud af tre fredagsaften-spiseture blev 
gennemført, men med meget lav deltagelse.

Amagerregattaen var heller ikke noget at råbe 
hurra for. To andenpladser blev det til på de 
korte distancer og en samlet tredjeplads efter 
ARK og SAS – med Dragør på fjerdepladsen. 
B&W deltog slet ikke. Glædeligt var det, at vi i 
år havde kaninhold med. Tak til Lena Juhl og 
Allan Elgaard for at koordinere holdene.

Og på de lange distancer til Sved-På-Panden 
roning havde vi kun to 2-åres med, hvor vi før 
også har haft to 4-åres med. Men igen 
glædeligt, at vi kunne stille op med en 4-åres 
kaninbåd allerede før sommerferien, og 
derefter i kanin-konkurrencens tre gange efter 
sommerferien. Vores kaniner kom ind på en 
flot anden plads i kaninkonkurrencen i 
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Netværk København. Vores grand old girls 
hold 999 kunne i 2013 fejre deres 20 års 
jubilæum i SPP, da det samme hold med 
Lena Juhl, Mette Grau og Hanne Vinther har 
været med alle årene.

Vores rochef Poul Jahn mistede lysten til at 
ro, og valgte at melde sig ud af klubben i 
september. Drastisk, må man sige, men 
effektivt, hvis man vil undgå igen at blive 
overtalt til at fortsætte som rochef til 
generalforsamlingen. Tak til Poul for hans tid i 
bestyrelsen først som husforvalter og rochef. 
Forhåbentlig ser vi både Poul og Anne igen 
på et senere tidspunkt.

Vi skal derfor på denne generalforsamling 
vælge en ny rochef, som vil sidde i 
bestyrelsen og stå for roaktiviteterne i vores 
klub – enten selv – eller sammen med et 
roudvalg, hvor forskellige står for instruktion, 
rostatistik, langture, kaproning, kurser, 
information i klubblad og på opslagstavler 
m.m.

Vi gør, hvad vi kan, for at reklamere for 
rosporten og tiltrække nye medlemmer: 
Artikler i lokalbladene, åbent hus med A-skilt 
på Amager Strandvej og plakater i vinduerne, 
introduktionsfolder, omdeling af flyers i 
lokalområdet mht. roning sommer og vinter, 
og så kommunens ”Spræl i byen” PR-
arrangement i efteråret.

Og så er der nu 45 medlemmer i Roklubben 
Øresunds Facebook gruppe, så langt de 
fleste medlemmer modtager nu ad hoc 
information om ture osv. Næste step er, at 
flere sætter opslag på vores Facebook side, 
så potentielle medlemmer kan se, at der sker 
noget, og at Roklubben Øresund er et sjovt 
og rart sted at være medlem. Forhåbentlig 
kommer vi også til at bruge Facebook mere til 
at få spontane roture op at stå. Hvis du har 
lyst til en rotur udenfor de normale rotider, så 
sæt et opslag på Facebook, og se om der er 
nogen, der vil med. 

Nye medlemmer kan også finde os på nettet, 
hvor vores hjemmeside fortsat bestyres af 
Kim Westphall og indeholder stamoplysninger 
om, hvem man skal kontakte, hvis man vil 
starte med at ro. Her findes også en 
beskrivelse af klubben, en kalender og så 
vores klubblad Stroken, som Lene Jacobsen 
sørger for udkommer 7 gange årligt. Lene, tak 
for det store arbejde, du gør med at samle 

stoffet sammen. Det er altid en fornøjelse at 
læse Stroken, så man er orienteret om 
aktiviteterne i klubben.

Og så har vi fået en ny nabo; nemlig Den Blå 
Planet. Danmarks akvarium åbnede sidste år 
i marts, og det er sjovt at ro forbi restauranten 
og hilse på alle gæsterne, der står og nyder 
udsigten over Øresund. Det giver synlighed. 
På et tidspunkt var alle søsportsklubberne her 
på havnen nervøse for, at vores 
parkeringspladser ville blive optaget af 
besøgende til akvariet, og vi rettede en fælles 
henvendelse til Tårnby Kommune herom. Det 
viste sig heldigvis, at frygten var ubegrundet, 
og da indkørslen til vores parkeringsplads 
også er omlagt, er parkeringspladserne heller 
ikke så synlige længere. Samtidig har vi fået 
en bedre ind/udkørsel fra klubben ved hjælp 
af lyskrydset, som gør det nemmere at 
komme over Amager Strandvej.

Mht. vinteraktiviteter er der svømning hver 
fredag, men der kommer kun nogen, når der 
afholdes svømmeprøver. Så er der gang og 
løb ned ad strandvejen, og så er der 
romaskinerne, kondi-cyklerne og 
vægttræningsudstyr i motionsrummet. Otter 
Grand Prix i romaskinerne deltager vi fortsat 
ikke i. Vi kan ikke samle et hold, selvom et 
hold nu kan nøjes med at bestå af fire roere.

Fremmødet til klubaften om tirsdagen i vinter 
har været rigtig god. Vi har igen i vinter haft 
tirsdagsekstra i november, januar og februar. 
Første gang en 1980 retro klubaften med 
Yatzi-konkurrence, og anden gang fortalte 
Knud Vilby om ”fra pirat til fisker” i Somaliland 
– 25 var mødt op trods EM i herrehåndbold. 
Sidste gang er der vinsmagning med Preben 
Henningsen.

I december har vi vores julefrokost – og i år 
med juletræ! Desværre blev nytårskuren 
aflyst pga. manglende tilmelding – måske vi 
skal finde et nyt koncept, så medlemmerne 
fortsat kan få deres årlige bad. Vi har haft 
teateraften i februar med 36 deltagere, som 
gav 500 kr. i overskud, og Mettes lotteri 1.000 
kr., og så har vi Kilometerjagerfesten sammen 
med Øresunds Ældreroere.

Det fungerer godt med, at Øresunds 
Ældreroere står for KM-festen om vinteren og 
Roklubben Øresund står for Sankt Hans aften 
om sommeren. I det hele taget er der et fint 
samarbejde mellem de to roklubber. 

- Side 5 -



Ældreroerne er en kæmpe hjælp mht. at 
vedligeholde og reparere på vores både og 
vores hus.

Standeren kom op, og Anne Marie og Anne 
Gredsted stod for festivitasen. Og standeren 
kom ned – dog med besvær da stigen var 
væk, så vi ikke kunne nå flagstangen. 
Kaninen Rene Hertz, som havde roet 265 km, 
havde æren af at stryge standeren, og Mette 
Grau og Lena Juhl sørgede både for ro-
orienteringsløb og dejlig smørrebrødsbuffet.

Bjarne Thorsen påtog sig viceværtsjobbet og 
har stået for alle mulige småjobs foruden 
regulering af vores varme og udboringen af 
kloakrøret fra herrernes bruserum. Vi søgte 
og fik 10.000 kr. fra kommunens initiativpulje 
til kloakarbejdet.

Alex Vestergaard har udarbejdet en plan for 
energi-og-penge-besparelse i vores roklub. I 
første omgang drejer det sig om 
efterisolering, og den udgift tages over driften. 
Øresunds Ældreroere udfører arbejdet. 
Næste omgang er udskiftning af vinduer til 
lavenergiruder. Det vil koste 60.000 kr., og da 
vi har fået afslag fra de fonde, vi har søgt om 
støtte til et sådant ellers fornuftigt projekt, så 
skal vi selv stampe pengene op. P.t. er der 
ca. 25.000 kr. i byggefonden, så der er et 
stykke vej endnu.

Mogens Jørgensen og Allan Elgaard sørger 
fortsat for, at vi har en flot bådpark. Kun den 
gamle 4-åres ”Kastrup” har det ikke så godt. 
Vinterklargøringen klares flot af 
bådformændene og deres hold, og så er der 
blevet konstrueret et hejseværk til 
vintermåtten indenfor porten til værkstedet, så 
man nemt kan komme ud og ind ad porten 
med både, og hurtigt får lukket kulden ude 
igen, når porten er lukket.

Fra Velux fonden har vi modtaget 35.000 kr. 
til indkøb af lette fiberårer til erstatning af de 
tunge træårer. Det giver 10 nye årer ud af de 
22 vi gerne vil have. Målet er, at alle træårer 
udskiftes med fiberårer, og at hver båd har 
sine egne årer, som præcist er tilpasset 
båden. Velux fonden bevilligede beløbet i 
anerkendelse af ældres aktive indsats. 
Forhåbentlig bliver de nye lette årer til glæde 
både for gamle og unge.

I sommer modtog vi en sikkerhedspakke fra 
Dansk Forening for Rosport med al muligt 
udstyr f.eks. vandtætte omslag til 

mobiltelefoner, nødraket, oppustelig 
redningsvest og kasteline. Sidstnævnte 
kunne vi godt se en idé i at have fastmonteret 
i baglugen på vores inriggere, så vi kan 
medvirke til evt. mand-over-bord øvelser (det 
er Stig Riiber specielt begejstret for, da han jo 
faldt overbord i sommer), men kastelinen kan 
også bruges om ekstra line til fortøjning. Vi 
har modtaget 5.000 kr. fra Trygfonden til 
indkøb af 15 kasteliner.

Mht. selvoppustelige redningsveste, så har vi 
nu tre styks (inkl. én af Øresunds 
Ældreroeres). Vi tænker ikke at anskaffe flere 
af slagsen, da de koster næste 1.000 kr. pr. 
stk. Man skal ro med dem på, og patronen skal 
kontrolleres én gang årligt og evt. udskiftes, 
hvilket også koster penge. Mogens har påtaget 
sig at checke de tre veste, vi har, og som 
medlemmerne er velkomne til at bruge, hvis de 
føler sig mere trygge på den måde. I mange 
roklubber har man valgt at indkøbe 
selvoppustelige redningsveste, men frakoblet 
patronen, så roeren selv skal udløse patronen, 
hvis vedkommende falder over bord. Fordelen 
her er, at roeren ikke behøver at have vesten 
på, men at den kan ligge i båden, og patronen 
går ikke af, hvis den ved et uheld kommer i let 
berøring med vand. I Roklubben Øresund 
tilbyder vi fortsat de store orange 
redningsveste som sikkerhedsudstyr, og 
opfylder derved vores reder-ansvar. Men vores 
første anbefaling ved evt. kæntring er at holde 
sig til båden, da vi ved, det er vanskeligt at få 
den store vest på i vandet.

Kim Westphall og Lene Jacobsen har knoklet 
med at få vores økonomisystem til at virke, så 
balancerne nu er OK, og at vi kan 
sammenligne budgettal med tidligere år. Vores 
økonomi er OK. Vi har opnået en besparelse 
på 3.500 kr. årligt ved at udskifte 
fastnettelefonen til mobiltelefon, og Ingolf 
Pedersen og Mogens Jørgensen har fået 
banket vores forsikringsudgifter ned med 
15.000 kr.

Tutten kører godt og giver overskud, og 
selvom der er indkøbt nyt komfur, overføres 
rigtig mange penge til bådfonden; nemlig 
45.000 kr. Mette Grau skraber penge sammen 
ved at stå for udlej-ningen af klubben til private 
arrangementer og ved små lotterier. Snart vil 
der være de 220.000 kr. i bådfonden, som en 
ny 4-åres inrigger i træ koster, til afløsning for 
”Kastrup”. Men før det skal vi lige have tre nye 
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bådvogne. Og her er vi i gang med at finde en 
økonomisk løsning.

Til slut skal jeg lige takke Anne Gredsted for 
hendes job som indkøber og som ansvarlig for 
vores rengøring. Anne ønsker ikke at fortsætte 
med disse opgaver.

Og så er der Kurt Holm, som beredvilligt løser 
alle mulige opgaver her i klubben. Senest med 
nøglekort, udskiftning af telefon og indkøb af 
robukser. Tak til dig også.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og til 
Mogens Jørgensen, som har påtaget sig 
ekstra opgaver ifm. rochefens afgang. 

Tak til alle de medlemmer, som har gjort en 
indsats for roklubben og vores fællesskab 
igennem året. Jeg håber ingen føler sig 
forbigået i denne ”takke-tale”.

Det er svært – for ikke at sige umuligt - at få 
nogen til at tage et job i bestyrelsen, men alle 
påtager sig gerne mindre definerede jobs. Så 
når vi efterlyser hjælp, er I klar. Men vi mangler 
altså en rochef, som jo må siges at være et 
vigtigt job i en roklub.

Hanne Vinther, 11.02.2013
Formand

Medlemsmøde februar og marts
Der er forårsrengøring lørdag d. 22. marts – i 
tiden 9.00 – 14.00.
Tilmelding kan ske på listen, der hænger på 
opslagstavlen.
Hvis nogen er stødt på et eller andet, der 
trænger til en gennemgang, så sig endelig til.
Ældreroerne tager køkkenet. Freddy/Preben 
tager gulvet i klubstuen.
Gardinerne i klubstuen bliver taget ned og 
vasket. Lise har påtaget sig den opgave.

Standerhejsning er den 29. marts – Nonnie 
og Lene meldte sig som arrangører.

Den 1. april holdes der instruktionsmøde.
Den 29. april og 1. maj er der Åbent Hus med 
en varighed af 1 time.

Der afholdes lokalstyrmandskursus d. 2. og 
3. april 2014. Der er 8 tilmeldte og kurset 
afholdes af Hanne og Mogens.

Igennem vinteren har der været knoklet med 
isolering af klubstuen. Huset har været bygget 
på et tidspunkt, hvor man ikke gik så meget op 
i isolering. 
Isoleringen skulle hjælpe på varmen. Der er 
stadig nogle utætheder, som foreløbig ikke 
bliver lukket, man ser tiden an.

Det blev diskuteret om lugen mellem klubstuen 
og køkken skal kunne lukkes eller ej ifm. 
private fester. Der var ikke utalt enighed om 
det. Der gøres ikke noget nu, men afventer 
næste vinter.

Der vil blive holdt SPP møde d. 10.3. Det 
påtænkes at afholde 8 x SPP i den kommende 
sæson. 

Mogens: vi har nu fået 3 nye bådvogne.  Det 
er bådene Tvilling, Flinterenden, Kastrup som 
har fået tildelt de nye bådvogne.

Mette: Årestativ – er det muligt at få lavet et 
nyt stativ til årene (udenfor). Ældreroerne har 
taget den opgave, og stativet skulle være på 
vej.

TUTTEN:
Lise – spurgte, om der ikke kunne laves en 
ferieplan for den kommende sæson, til dem 
der laver mad i tutten, idet det ikke er til at 
beregne, hvor mange der kommer og skal 
spise med. Man kunne enten ringe og sige at 
man kommer og spiser, eller ringe og tilmelde 
sig ugen før. Der var dog ikke tilslutning til 
ovenstående, så dem der er med i Tutten skal 
som udgangspunkt beregne, at 20 deltager i 
spisningen. Hvis færre spiser med, så må man 
fryse maden ned, hvis det er muligt.

Fryser: Husk, at hvis der fryses mad ned, så 
skal der skrives på posen, hvad der fryses ned 
og hvornår.

Husk: Dem, der laver mad, skal ikke også 
rydde og vaske op.

Kasteline: Der blev talt lidt om, hvor de netop 
modtagne kasteliner skulle placeres i bådene. 
Det blev besluttet, at de foreløbig skal lægges i 
agter-rummet på hver båd.

Den 14. marts er der igen mulighed for at 
aflægge svømmeprøve, samt prøve at tage 
redningsvest på i vandet og svømme mellem 
to årer. Dette sker i Korsvejens svømmehal kl. 
18.00.

Lene
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Rosæson 2014 
På generalforsamlingen i februar var det 
vanskeligt at få medlemmerne til at melde sig 
til et job i bestyrelsen, men alle er ville gerne 
påtage sig opgaver ad hoc.

Tutten har påtaget sig at koordinere mad til 
diverse arrangementer, og medlemmerne 
lovede at skrive sig på en jobliste på 
opslagstavlen i lighed med sidste år, så der 
bliver nogle ansvarlige og nogle hjælpere på 
hvert arrangement.

To-do-listen hænger nu på opslagstavlen. På 
listen er der også nogle blanke felter. 
Meningen med disse er, at hvis du har en god 
idé til en aktivitet, så skriver du den på her. 
Dette er for at undgå, at vi kører fast i den 
samme rille, og kun har de samme aktiviteter 
igen og igen.

Se på opslagstavlen. Her er også et job til dig.

Bestyrelsen

Standerhejsning
Så nærmer tiden sig hvor vi atter skal på 
vandet. Vi kan dog ikke komme på vandet før 
standeren er hejst.

Det sker:

Lørdag d. 29. marts kl. 11.

Programmet for dagen ser ud som følger:
Kl. 11.00 Standerhejsning med efterfølgende 
”knastelak”.
Kl. 12.30 Rotur (Sæsonens første) hvis 
vejrguderne tillader det.
Kl. 14.30 Frokost

Tilmelding til frokosten vil snarest blive hængt 
op på opslagstavlen.

Lene

Åbent Hus x 2
I år holder vi åbent hus tirsdag 29. april og 
torsdag 1. maj fra kl. 17.00 til kl. 18.00.

Det har vist sig at være en god idé at holde 
åbent hus på en roaften frem for i weekenden. 
Ved at holde åbent hus en roaften, formoder 
vi, dem der møder op har mulighed for at ro 
enten tirsdag og torsdag. 
En anden fordel ved at holde åbent hus på en 
roaften er, at der er aktivitet i klubben, og 
potentielle medlemmer kan se, hvordan vi 
tager både ned og sætter dem i vandet, etc.

I år har vi valgt kun at have åbent hus 1 time. 
Det er for at få bedre samling på det 
fremmødte, så alle får den samme information 
om, hvad de kan forvente sig af at vælge 
roning som sportsgren.

For at gøre opmærksom på os selv, indsender 
bestyrelsen artikler om Roklubben Øresund til 
lokalpressen. Der udarbejdes 
introduktionsfolder til potentielle medlemmer 

med et tillæg med ofte stillede spørgsmål. Der 
opsættes reklame for åbent hus i vores 
vinduer, og der stilles et A-skilt ud til 
Strandvejen med den samme information.

Men husk også selv at reklamere for et 
medlemskab af Roklubben Øresund.

Instruktion

Der afholdes møde for ALLE instruktørerne 
tirsdag den 1. april kl. 19.00, hvor vi 
fastlægger formen for instruktionen og fordeler 
instruktionsvagterne. Mette Grau er primus 
motor her.

”Rokursus” finder sted lørdag den 3. maj kl. 
10.00 til 13.00.
Derefter er der instruktion hver tirsdag og 
torsdag kl. 17.00 i hele maj måned.

Vi håber naturligvis, der kommer mange nye, 
som vil lære at ro, og beder jer tage godt imod 
de nye og være med til at give dem nogle 
gode rooplevelser.

Hanne Vinther
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Nye bådvogne til roklubben

Selvom rosporten for det meste foregår på 
vandet er vi alligevel en lille smule afhængige 
af hjul, når vi skal have transporteret vores 
både fra klubhuset til vandet.

 Alle vores både ligger på en vogn, som gør 
søsætningen hurtig, sikker og ikke mindst 
ergonomisk rigtig for alle vores medlemmer.

Et par af vores vogne trængte efterhånden 
meget til at blive udskiftet på grund af 
tæringer i rammen og vi var heldige at komme 
i kontakt med en lokal frisk ung mand, som 
tog mål til to inriggervogne samt den lidt 
mindre vogn til Trim sculleren ”Tvilling” og 
efterfølgende gav os et godt tilbud på tre 
vogne. Herefter gik det stærkt og alle tre 
vogne blev leveret i løbet af 14 dage og er nu 
installeret på de respektive både og klar til 
den nye sæson. De to nye inriggervogne er 
gået til ”Flinterenden” og ”Hollænderdybet”.

Materialeudvalget,

Allan & Mogens

Klabautermanden
Hvad er det gule træhoved, vi ror frem og 
tilbage mellem Dragør og Kastrup? Det er 
Klabautermanden ….

En Klabautermand varsler ilde for søfarende, 
og derfor drejer det sig om for Dragør Roklub 
og Roklubben Øresund at undgå, at 
Klabautermanden overnatter ens roklub.

Idéen med Klabautermanden er at styrke 
roaktiviteten i de to klubber, idet vi oftere tager 
den lidt længere tur til hhv. Dragør og Kastrup, 
når vi skal ud og aflevere det gule træhoved. 
Det har vi meget skæg af, da vi oplever at 
Klabautermanden er tilbage i klubben, før vi 
selv er; en speciel følelse at blive overhalet af 
naboklubben på vej hjem, når de har 
Klabautermanden ombord!

Afgørelsen på Klabautermandsdysten 2013 
faldt ud til Øresunds fordel, idet 
Klabautermanden havde overnattet 86 gange 
i Dragør Roklub og 50 gange i Roklubben 
Øresund i sidste rosæson.

Dette blev fejret i Dragør Roklub den 1. marts, 

hvor 16 roere fra begge klubber satte 
hinanden stævne med dejlige frokostretter og 
special-øller under armen. Reglen er nemlig, 
at klubben betaler en øl for hver nat, 
Klabautermanden har overnattet i ens klub. 
Man kunne også kalde det ølsmagning, for 
der alle mulige lækre slags øl fra forskellige 
lande og fra mikro-bryggerierne i Danmark.

Kirsten Bendiksen havde koordineret 
deltagelsen og buffeten med Dragør Roklub, 
og vi havde en rigtig hyggelig frokost med 
roerne fra Dragør i deres klubstue.

Vi så ikke noget til Klabautermanden, da vi var 
i Dragør. Han sov nede i deres bådehal, og 
ville ikke forstyrres, men han er klar til en ny 
rosæson, som starter den 1. maj og slutter 30. 
september.

Når vi afleverer Klabatermanden i Dragør, 
sætter vi det gule hoved bag deres bådehal. 
Når Dragør afleverer det gule hoved i Kastrup, 
sætter de det i hjørnet af vores gårdhave til 
højre for indgangsdøren. Når du ser 
Klabautermanden er ankommet, sætter du 
den ud på indskrivningsskranken i bådehallen 
og skriver i roprotokollen, hvornår den er 
ankommet (eller set). Ligeledes skrives 
Klabautermanden ud i roprotokollen, når vi ror 
det gule hoved til Dragør. På den måde ved vi, 
hvor Klabautermanden har overnattet flest 
nætter, så vi kan afgøre, hvilken klub der har 
håneretten den efterfølgende vinter.

Vi er værter for næste års 
Klabautermandsfest.

Hanne Vinther

Kilometerjæger 2014
Herfra skal lyde en opfordring til at melde sig 
til Kilometerjægerklubben i år.

Sæt dig et mål for, hvor mange kilometre du 
vil ro, og skriv det på tilmeldingssedlen. Du 
betaler et deltagergebyr på 50 kr. og 1 kr. pr. 
kilometer, du rammer ved siden af dit mål – 
dog max. 300 kr. Pengene finansierer en fest i 
januar måned. Hold øje med listen på 
opslagstavlen til standerhejsningen.

Hvorfor skal du være kilometerjæger?

Fordi det er sjovt! Og så styrker det 
roaktiviteten i klubben, når man for at nå sit 
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mål ror nogle ekstra kilometre og/eller tager 
en ekstra rotur, og måske derved også bringer 
nogle andre en ekstra tur på sundet. Og hvis 
du mod forventning ikke når dit mål og må 
betale for det, så kan du regne med at øge din 
popularitet iblandt rokammeraterne. Normalt 
bliver man upopulær, når man ikke gør det, 
man lover. Men i Kilometerjægerklubben er 
det lige modsat, da det jo giver penge i 
festkassen.

Vi har to fælles arrangementer med Øresunds 
Ældreroere om året for at styrke båndene 
imellem de to roklubber i vores hus. 
Seniorroerne står for Sankt Hans aften, og 
ældreroerne står for kilometerjægeri og fest.

I år holdt vi kilometerjægerfest den 24. januar 
– og emnet var ”Havet”. Ca. 30 var mødt 

festklædt op til denne sammenkomst, men 
mærkeligt nok var det kun kvinderne, der 
havde pyntet sig med perler, muslingeskaller 
og fiskenet. Sjovest var Inge-Lise, som trådte 
ind i lokalet iført badehætte og svømmebriller.

Bordet var fint pyntet med fiskenet og 
muslingeskaller, og forretten var et kæmpe 
”stjerneskud”. Tak til Øresunds Ældreroere for 
en meget fin fest og mange sange.

Det skal siges, at Øresunds Ældreroere var 
langt i overtal i forhold til Øresunds 
Seniorroere, men det var sidstnævnte, der 
lukkede og slukkede festen med en kold øl 
ovenpå al den gode hvid- og rødvin.

Hanne Vinther

Madpakketure 2014 

Sæt X ved nedenstående søndage, så du er 
klar til at tage med på langtur, som går ud 
over vores lokale rofarvand.

Vi mødes ca. kl. 10.00 og ror en tur på ca. 35 
kilometre for at vende tilbage ca. kl. 17.30. Og 
sådan en dag på havet kræver mad og drikke; 
deraf udtrykket madpakketur.

4. maj: Tur til Ishøj Roklub fra Roklubben SAS
1. juni: Saltholm rundt fra Roklubben Øresund, 
alternativt tur til Lynette Havnen/Dragør.
6. juli: Amager rundt fra Roklubben SAS 
3. august: Tur til Københavns Havn/Trekroner 
Fortet fra Roklubben Øresund
14. september: Tur på Furesøen fra Furesø 
Roklub (kredsarrangement)

Måske bliver der også en løvfaldstur i oktober.

Turene arrangeres sammen med Roklubben 
SAS. Dragør Roklub deltager også på turene.

Hanne Vinther

Ferielangtur med 
Kredsen
SOGNEFJORDEN
Uge 29, 30 og 31 sommeren 2014

Oplev det majestætiske landskab med 
fjeldtoppe op til 1500 meters højde omkring 
Sognefjordens uberørte natur.

Vi skal ro i den inderste del af Sognefjorden, 
hvor fjordarmene snørkler sig ind i hver sin 
foregrening: Lærdals- Aurlands-, Næroy-, 
Årdals-, KLustra- og Sogndalsfjorden.

Området ligger på grænsen mellem mellem 
Øst- Og Vestnorge med en kombination af 
indlas- og kystklima. Det betyder blandt andet, 
at sommerregnen ude ved vestkysten 
sjældent når helt ind til de inderste fjordarme, 
og at bjergene tager det meste af den regn, 
der kommer østfra.

Vi er på højde med Sydgrønland og 
Anchorage i Alaska, men Golfstrømmen er 
med til at holde luften og vandet relativt lunt – 
så blandt andet marsvinene kan boltre sig.

Deltagerne
Alle roere kan søge om at komme med på en 
af ugeturene til Sognefjorden. Se beskrivelsen 
af de enkelte ture. (se opslagstavlen). Alle 
ugheturene er for 21 deltagere – heraf 2 
turledere.
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Du skal være i stand til at ro flere dage i træk, 
foruden at kendskab til roning i bølger og vind 
er nødvendig.

Det forudsættes også, at du er fortrolig med at 
skifte plads i båden samt er i stand til at bære, 
når bådene sættes i og tages op af vandet.

Din tilmelding skal underskrives af din klubs 
bestyrelse, som med sin underskrift bekræfter, 
at du har den ovenfor beskrevne erfaring.

Overnatningsstederne er campingpladser i 
området. 

Tilmeldingsfristen var d. 1. marts 2014, men 
for interesserede er det måske stadig muligt 
for tilmelding.

For nærmere beskrivelse af ugeturene samt 
tilmelding se opslagstavlen.

Lene

Tirsdagsekstra
Fra pirat til fisker i Somaliland

I januar fortalte Knud Vilby om sit engagement 
i Somali Fair Fishing projektet, som går ud på 
at etablere en fiskeindustri i et område, hvor 
der ikke er tradition for det. 

Et stort problem er jo at få de filleterede fisk 
nedkølet og holde dem nedkølet under 
transporten til storbyerne. Knud viste et billede 
af et termometer i de containere, der arbejdes 
i, hvor temperaturen var skyhøj.

For hver fisker på havet er der 7 jobs i land. 
Somali Fair Fishing projektet er således med til 
at skaffe arbejdspladser, så jobbet som pirat 
ved det afrikanske horn ikke er så attraktivt.

For det er jo ikke fordi piraten, der tjener en 
formue ved at tage gidsler. Han får en ussel 
løn og lever livet farligt. Nej, det er jo 
bagmændene, der scorer fortjenesten. Så er 
det bedre at være fisker.

Et meget spændende og interessant foredrag. 
Selvom der var VM i herrehåndbold i fjernsynet 
var hele 25 mødt op for at høre Knud fortælle 
om Somali Fair Fishing, Måske kommer der et 
opfølgende foredrag, når Knud Vilby har 
besøgt projektet i Somaliland her i år.

Vinsmagning

Jeg har været til den del vinsmagninger i min 
tid, men jeg blev godt nok overrasket over at 
høre, at Preben Henningsen ville sammenligne 
to kendte druer: Chardonay og Carbernet 
Sauvignon, ud fra om de kom fra Europa eller 
var oversøiske. En spændende 
indgangsvinkel, jeg i hvert fald ikke havde set 
før!

Så vi smagte Chardonay fra Frankrig versus 
Australien, og Cabernet Sauvignong fra 
Frankrig/Italien versus Australien/USA/Chile. 
Og så gættede vi på priser. For alle vinene var 
købt i de lokale supermarkeder, så vi kunne gå 
hen næste dag og købe dem, vi bedst kunne 
lide.

Lena havde sørget for tilbehør i form brød, 
pølser og ost.

En herlig tirsdag aften i roklubben.

Hanne Vinther

Teateraften
Don Quixote

Årets teateraften fandt sted d. 1. februar.

Stykket var et af Cervantes litterære stykker 
med en livlig fantasi og god portion humor. 
Skuespillerne spillede fantastisk især Nicolas 
Bro som Don Quixote. 

Scenografien var et kapitel for sig. Med enkle 
midler blev de forskellige scener illustreret, og 
man var ikke på noget tidspunkt i tvivl om, 
hvad det skulle understrege eller betyde. 
Dog synes jeg, at stykket måske var lige langt 
nok. En time mindre kunne have gjort det.

Herefter gik turen til roklubben, hvor vi alle 
skulle have noget at spise. Da det jo var et 
spansk stykke vi havde set, stod bordpynten 
samt maden også i det spanske.

Bordene var pyntet med gule duge og røde 
crepestrimler. Efter sigende skulle dette have 
været lidt af en øvelse for holdet, der stod for 
det, men flot så det ud.
Buffeten bestod af lækker spansk tapas.
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En stor tak til Irene, Else Marie, Lena, Hanne, 
for endnu engang at have beriget vores 
smagsløg med noget lækkert mad.

Lene

Lokalstyrmandskursus (også 
for øvede)

Otte roere, nye som gamle, har meldt sig til 
Lokalstyrmandskursus, som holdes i klubben 
onsdag og torsdag den 2. og 3. april kl. 18.00-
21.30.

Programmet er således sammensat, at alle 
lokalstyrmænd, som gerne vil have en brush-up på 
styreteknik, lokalfarvandet samt vind og vejr samt 
bølger, kan støde til kurset efter roning torsdag kl. 
19.15. Se detaljeret program på opslagstavlen inkl. 
tilmelding, så vi ved, hvor mange ostemadder vi 
skal sørge for.
 
Emnerne er som følger:
 
Onsdag 2.4: Ansvar, roreglement, materiellet, 
løfteteknik, søsikkerhed, skadesforebyggelse og 
nødhjælp, førstehjælp.
 
Torsdag 3.4: Kommandoer, søvejsregler, 
tovværkslære, styreteknik, lokalfarvand samt vind 
og vejr og bølger.
 
Hanne Vinther

EFTERLYSNING!
 
Vi skal have nye wind breaker jakker i Roklubben 
Øresund.
 
Har du lyst til selv – eller sammen med andre – at 
finde en rojakke, som kan sælges i klubben til ca. 
500 kr.?
 
Henvendelse til bestyrelsen.
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