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STROKEN

SANKT HANS AFTEN
16.30 Roning  18.30 Spisning  21.30 Bål

29. maj Kr. Himmelfartstur
1. juni Saltholm rundt
8. juni Pinseroning
13. juni Fredagsroning
17. juni Lagkageroning
24. juni Grill på stranden



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 er:
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 hos BankNordik for indbetaling er:
Reg. Nr. 6507
Konto nr. 3050343579

Redaktion:
Lene Jacobsen (Redaktør)
Hanne Vinther
Steffen Svalling

Mail:
stroken@roklubbenoeresund.dk

Har du en spændenden 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 26. juni 2014

Rotider
Ro tiderne i år vil være:
Tirsdag og torsdag kl. 17.00.
Bestyrelsen.
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I Øresund har vi tradition for at fejre Sankt Hans aften,
og det gør vi igen i år.

Arbejdsfordelingen er, at Øresunds Ældreroere står for
kilometerjagerfesten i januar, og Roklubben Øresund
står for Sankt Hans aften.

På joblisten på opslagstavlen og på medlemsmøde i
maj efterlyses medlemer til at stå for Sankt Hans aften,
men indtil videre er det ikke lykkes at få nogen til at
påtage sig arrangementet.

Alligevel arbejdes der videre med følgende program:

16.30 Fælles rotur
18.30 Spisning 3 retters menu (forret, grill tallerken og
grillede bananer med is)
21.30 Bål og båltale

Skynd dig at skrive dig på joblisten, så vi kan få Sankt
Hans arrangementet op at stå.

Vi skal bruge: koordinator for roturen, indkøbere,
borddækkere, kokke, grillmester, materiale/heks til
bål, bålopsætter, sange og en båltaler.

Hanne Vinther

Sankt Hans aften

LAGKAGE/
CHILI/
RONING
Som der fremgår andet steds i
bladet, så indbyder pigerne i
Gefion til traditionel
tirsdagshygge.

Dem, som gerne vil ro en tur den
aften, mødes i Gefion kl. 17:00,
hvor vi låner både og ror en tur i
Hellerupområdet. Vi påregner at
være tilbage i Gefion kl. 18:30 –
19:00, hvor vi går til maden.

Dem, som ikke ønsker at ro, kan
så møde frem i Gefion kl. 18:30,
og deltage sammen med de
øvrige.

Husk at tilmelde jer på den
ophængte liste i klubben.

Vel mødt. Kurt, rochef.



Torsdag den 29. maj 2014 er det Kristi Himmelfartsdag
og traditionen tro er der tur til ovennævnte sted, hvor
der spises medbragt mad og drikkes medbragt
drikkelse.

Efterfølgende er der så mulighed for at deltage i en
tovtrækningskonkurrence.

Dette starter med, at vi mødes i Roklubben Skjold i
Svanemøllehavnen, hvor vi låner både. Vi mødes kl.
10:00, og er nok tilbage igen ca. kl. 16:30.

Vel mødt.

Kurt. Rochef.

STRUCK
MANNS
PARKEN

Åbent hus & Instruktion
Pga. lokalpressens påskeferie fik vi ikke rigtig
annonceret vores åbent hus arrangementer og start på
roskolen. Så kun 5 interesserede dukkede op til hver af
de to åbent hus arrangementer, og fem nye roere var
på roskolen lørdag den 3. maj.

I alt har vel en 15 nye medlemmer vist interesse for at
starte med at ro, men det har knebet med at få
samling på tropperne. Vejret har heller ikke været det
bedste. Så på nuværende tidspunkt ser det desværre
ud til at roinstruktionen kommer til at stække sig ind i
juni måned.

Vi håber trænerne og flåaberne er klar til
udfordringen.

Bestyrelsen



Vi har konstateret, at de to nye bådvogne til 4åres
Hollænderdyb og Kongedyb er højere end de gamle.

Det gør, at der mangler ca. 10 cm i, at bådene går fri,
når de trækkes ud fra gulvet. Dvs. lugen skraber mod
den bådvogn, som ligger på midterste hylde.

Mogens har sat advarselsskilte op ved de to firer
bådvogne, og er gået i tænkeboks for at finde ud af,
hvordan fejlen kan udbedres, så flere skrammer
undgås.

Red.

Søndag den 15. juni samles elever og lærere fra
Lokalstyrmandskurset for at øve færdighederne i
praksis.
Et er jo som bekendt søkort at forstå, noget andet er
skib at føre …

Vi regner med at tage ud i 2åres med to elever og en
instruktør i hver båd. Og så vil vi øve og øve tillægning
ved bro og manøvrering af båd via kommandoer.

Og så bliver der atter en chance for at få hjælp til at
lære pælestikket til fuldkommenhed.

PS
I skrivende stund ved vi ikke, hvornår på dagen
øvelsen finder sted.

Hanne Vinther

Advarsel – bådvogne

Lokalstyrmandskursus, opfølgning



Årestativ
Øresunds Ældreroere har fået fremstillet og opsat et
meget fint nyt årestativ med plads til 24 årer.
Et nydeligt stykke arbejde. Tak for det!

Efter at have taget stativet i brug synes vi armene er
lidt hårde mod årerne, og der arbejdes nu på at
påføre en belægning, som gør armene bløde.

Bestyrelsen

Fredagsroning
Fredag den 13. juni 2014 mødes vi i roklubben kl.
17:00. Alt efter vejret ror vi så til Lynettehavnen, hvor
vi spiser noget mad i restauranten.

Vi er nok tilbage i roklubben omkring kl. 21:30.
Alternativt kunne det blive Sundby Sejlforening.

Vel mødt. Kurt, rochef.

Pinsetur
Så er det snart Pinse, og vi skal ud at se pinsesolen
danse. Det sker som traditionen byder fra SAS.

Natten mellem pinsedag og 2. pinsedag, altså
nærmere bestemt 8. juni 2014 mødes de, som har lyst
og kan komme op, i roklubben SAS kl. 03:00, det er
altså ikke en trykfejl.

Vi ror så ud til Trekronerfortet, hvor vi forhåbentlig ser
solen stå op.

Efterfølgende er der så morgenmad i SAS.

Vel mødt.

Kurt, rochef.

Navn Satset
Bente Bregendahl..........050
Jørn Lippert................... 075
IngerLise Jønsson......... 100
Lis Nielsen......................100
Peer Bay Jensen.............100
Hanne M. Jensen........... 100
Leif Nørredal..................100
Annette Jensen..............100
Jørn Elsgaaard............... 150
Torben Jørgensen.......... 150
Adda Nielsen................. 150
Vilhelm Jensen............... 200
Hans Frederiksen........... 200
Grethe Andersen........... 200

Lissie Christensen.......... 200
Jytte Holm..................... 200
Stig Riber....................... 200
Vibeke Wittrup...............200
Ulla Lundsten................. 200
Bent Jensen................... 200
Lisa Larsen......................210
John Robinson............... 220
Mogens Voigts...............230
Anni Frederiksen............250
Steffen Svalling.............. 250
Ole Olsen.......................250
Benny Nielsen................ 250
Kurt Hierwagen..............300
Peter Nørup................... 310

Bjarne Thorsen...............400
Kirsten Bendiksen.......... 400
Anne Marie Glennung... 400
Lena Juhl........................500
Mogens Jørgensen........ 500
Freddy Bregendahl........ 500
Freddy Thorsen..............500
Preben Henningsen....... 550
Hanne Vinther................ 600
Kurt Holm.......................820

Det er så herefter IKKE muligt at
indmelde sig i klubben
16. april 2014
Festudvalget.

Kilometerjægerklubben 2014





Tirsdag den 24. juni 2014 er det så igen blevet tid til,
at vi skal spise pølser på stranden, ja jeg ved godt det
er lige efter Sct. Hans, men så er grillen jo næsten
varm endnu.

Det bliver som en almindelig tirsdagsspisning, blot
den lille forskel, at vi flytter over til slæbestedet i
lagunen. Prisen er den sædvanlige med 30,  kr. for
mad, og de sædvanlige øl og vand priser. Jeg tror ikke

man skal regne med vin på stranden, det må vente til
senere.

Skulle det mod forventning være meget dårligt vejr, så
flyttes det hele tilbage til klubben.

Vel mødt.

Kurt, rochef.

Som bekendt er der Amagerregatta den sidste lørdag
i august, det vil sige den 30. august.

Det afholdes i år hos B&W roklub, der bor i
Langeliniehavnen, og selve regattaen afholdes i
bassinet bag Langeliniemolen.

Det starter kl. 12:00, da vi skal være færdige inden
Oslofærgens afgang kl. 16:30 (den skærer lige tværs
over banen).

Samme aften fra kl. 18:30 vil der så være festmiddag

og præmieoverrækning. Herom senere.

Det vil måske være på sin plads, at man begynder at
tænke lidt over, hvilke løb, man kan/vil deltage i, og
evt. finde sammen i hold, så der kan trænes.

Tilmeldingslister vil senere blive ophængt på tavlen.

Kom nu i gang, så vi kan få en flot placering ved
regattaen.

Kurt, rochef.

GRILL PÅ STRANDEN

Amagerregatta

SENIOR ROERE

1 Kurt Lindsted Holm 141
2 Mogens Jørgensen 79
3 Preben Henningsen 76
4 Freddy Thorsen 70
5 Alex Vestergaard 69
6 Allan Elgård Nielsen 64
7 Bjarne Thorsen 64
8 Lena Truelsen Juhl 58
9 Lene Jacobsen 54
10 Freddy Bregendahl 47
11 Birgit Sonne Pedersen 46
12 Ingolf W. Pedersen 46
13 Hanne Kierkegaard 40
14 Hanne Vinther 39
15 Kim Westphall 34
16 Birgit Østergaard 30
17 Irene Dahl 30
18 Anne Marie Glennung 28
19 Kirsten Bendiksen 28
20 Mette Grau Hansen 21
21 Claus Salling 20
22 Gitte Hastrup 20
23 Lis Wos 20
24 Knud Vilby 18
25 Lene Winnie Nielsen 10
26 Lise Salling 10

27 Ole BergNielsen 10
28 Nonnie Westphall 8
29 Stig Riiber 4

NYE ROERE (KANINER)

1
2
3
4

ÆLDRE ROERE

1 Kurt Hiervagen 46
2 Bjarne Knudsen 44
3 John Robinson 44
4 Peter Nørup 42
5 Vibeke Wittrup 40
6 Anni Frederiksen 36
7 Finn Andersen 35
8 Jan Goldermann 34
9 Johnny Svendsen 34
10 Lis Nielsen 34
11 Jørn Elsgaard 32
12 Benny Nielsen 26
13 Hans Frederiksen 26

14 Bent Jensen 25
15 Wilhelm Jensen 25
16 Finn Hansen 24
17 Lissie Christensen 24
18 Lisa Larsen 22
19 Mary Andersen 22
20 Mogens Voigts 22
21 Ole Olesen 22
22 Torben Jørgensen 22
23 Eva Nielsen 20
24 Grethe Andersen 20
25 Thorkild Hansen 20
26 Ulla Lundsteen 20
27 Adda Nielsen 12
28 Nina Feldvoss 12
29 Ruth Bank 12
30 Anna Margrethe Jensen 10
31 Bjarne W. Jensen 10
32 Ejgil Solkær 10

I alt seniorer 1184
I alt kaniner 0
I alt ældreroere 827
Alt i alt 2011
Roere i alt 61
Gennemsnit 33

Rostatistik 2014
I alt er der roet 2011 km i sæson 2014  pr 30. april af i alt 61 roere



Den første søndag i måneden tager vi en længere tur
på ca. 35 km, hvor vi ror i farvande, som ligger ud over
vores lokalfarvand, som strækker sig fra Benzinøen i
nord til Dragør Søbad i syd, og Røse fyret som
grænsen mod øst.

Juni – Saltholm Rundt
Det er snart nogle år siden, det er lykkes os at ro rundt
om Saltholm, men nu prøver vi igen søndag den 1. juni
kl. 10.00 med start fra Roklubben Øresund.

Saltholm rundt er en tur på godt 30 km, som kræver
godt vejr for at gennemføre. Det må ikke blæse for
meget, for vi skal være sikre på at kunne komme hjem
igen, og vi skal også kunne passere sejlrenden på
betryggende vis. Der går jo nogle store skibe derude,
som vi ikke skal komme i vejen for.

Afhængig af vindretningen, går turen sydover mod
Dragør, over den smalle sejlrende ved SAS nødhavn
og syd om Peberholm. Når vi har passeret
Øresundsbron holder vi kaffepause ved
Svaneklapperne på Saltholm, hvor vi kigger efter
sæler.

Herefter ror vi op langs Saltholm på svenskesiden og
nordom øen for at gøre landgang og spiser frokost
ved Saltholm Havn ved klinten, så husk vadesko. Vi ror
de resterende 7 km tilbage til Kastrup. Vi passerer den
brede sejlrende ved Røse fyret.

Hvis vejret ikke tillader at ro Saltholm rundt, ror vi en
tur til Dragør og drikker formiddagskaffe, hvorefter
turen går nordover til Lynette havnen, hvor vi spiser

frokost.

Vi er retur i Kastrup ca. kl. 17.00. Så husk en STOR
madpakke og drikkevarer. Alt ferskvand på Saltholm
sejles til øen, så husk at medbringe vand til hele
roturen. Og alt skrald tages med retur til Kastrup.
Tilmelding på opslagstavlen senest tirsdag den 27.
maj.

Søndag den 6. juli Amager Rundt fra Roklubben
SAS
Madpakketur Amager rundt er en laaang tur på ca. 45
km – en sej tur! Man kan ro hele vejen, eller man kan
aftale med en anden roer om at dele turen, så én ror
fra SAS til Dragør (24 km), og én ror fra Dragør til SAS
(21 km).

Vi ror fra Roklubben SAS, Rundholtvej 95, kl. 09.00 for
at komme igennem slusen i åbningstiden. Efter ca. 10
km roning gør vi landgang ved Kongelunden og
drikker formiddagskaffe og får strukket benene.
Frokosten indtages i Dragør, efter vi har været langt til
havs syd om Amager for at undgå stenene der.

Efter frokost går turen tilbage til SAS, hvor vi passerer
Kastrup lysbådehavne, strandparken, Benzinøen,
Trekronerfortet, og ror hele vejen ned igennem
Københavns Havn til Sydhavnen, hvor vi slutter ved
18.00tiden.

Tilmelding til turen sker på opslagstavlen senest
torsdag den 3. juli.

Hanne Vinther, Tlf. 4034 7535

Scullerinstruktion
Christian Riiber efterlyser instruktion i outrigget
materiel, og det vil vi gerne arrangere sidst i juni
måned.
Er du også interesseret i at lære at ro sculler, så
henvend dig til rochef Kurt eller mig.

Hanne Vinther

Sved På Panden Roning (SPP)
To Øresunds hold stillede op på en MEGET våd bane
til første gang 10 km motionsroning mandag den 12.
maj i Sydhavnen. Det styrtregnede, og der var til tider
hårde kastevinde. Men der var også lidt sol og
fuldstændig fladt vand til tider. Vi fik vores handicap
points og vores forbedringspoints, men gennemblødte
det var vi …
Det var Grand Old Boys og Girls toerne 960 og 999 på
vandet. Det kniber med at få vores 4åres på banen,
selvom der er mange, der gerne vil ro SPP, men roerne
kan tilsyneladende ikke de dage, der er SPP. Kurt
kæmper ...
Der var 21 både til start her første gang, hvilket var 4
mere end første gang sidste år. Det er et godt tegn.
Og der bliver gået til den. Konkurrencen bliver hård
og tæt igen i år.
Se mere på http://sppkbh.dk, som er en flot, flot
hjemmeside SPPudvalget har etableret. Her kan du se
banerne, tilmelde hold, se resultater o.s.v.

Hanne Vinther

Klabautermand
Vi har for længst passeret 1. maj, hvilke betyder at
Klabautermanden nu pendler mellem Dragør Roklub
og Roklubben Øresund.
Så hold øje med den gule mand. Hvis vejr og vind
tillader det, så ro ham til Dragør. Og mens I nu er der,
så tag en tur op i byen, gå en tur i den gamle by, køb
en is (der er efterhånden 3 is steder) eller bare nyd
atmosfæren i Dragør Havn, inden I ror tilbage til
klubben.

Madpakketure i juni & juli



Søndag den 4. maj samledes tre mandskaber fra hhv.
Dragør, SAS og Øresund i Roklubben SAS i Sydhavnen
for at ro igennem slusen ved Sjællandsbroen inden kl.
10.00.

Det passede lige med en 2åres med Dragør folk, og
to 4åres med hhv. SAS og Øresundsroere. Altså tre
klubhold, hvor vi ellers plejer at blande ”bolcherne” på
disse fællesture.

Slusevagten fik sin belønning i form af to øl for at åbne
slusen for os. Samtidig gav vi ham besked på, at vi
forventede at returnere kl. 17.00, når slusen åbner
igen. Jeg må indrømme, jeg altid er lidt bekymret, når
sluseporten klapper i efter os, og så vide at vi ikke kan
komme hjem igen før om eftermiddagen – uanset
hvordan vejret så bliver.

Efter en lidt hård tur i ”Køge bugt” i modvind ind til
Brøndby Roklub. ”Der fik i skovlen under mig”, som
Anne Marie sagde. Vi trængte vi til en kaffe og
tissepause, men det blev der ikke noget af, for der var
instruktion i kajak, og de skulle bruge pontonen. Så
det blev et kort stop.

Til gengæld havde vi det hele for os selv i Ishøj
Roklub, da de havde aflyst deres roskole.

Vi fik flyttet rundt på møblementet i Ishøj, så
frokostbordet vi fik læ for vinden, og nød en ekstra
lang spise og drikkepause, inden vi igen stak
nordover – denne gang i fin medvind.

Birgit Østergaards søster stod klar til
eftermiddagskaffen i Hvidovre Roklub. Her fik vi en
rundvisning og så bl.a. Dansk Forening for Rosports
trailer med seks Edon scullere, som de kvit og frit
udlåner til klubber, som gerne vil have gang i
scullerroning ifm. ungdomsroning. Edon sculleren er
forsynet med en ponton på hver rig, så båden ikke
vælter.

Alle var godt trætte, da vi forlod Hvidovre og satte
kursen på Sydhavnen – de sidste ca. 5 kilometer. Men
hjem kom vi. Tak til mit hold, som lod mig sidde som
styrmand det sidste stykke, for jeg var godt nok træt
og brugt. En lang tur for mig så tidligt på sæsonen,
hvor ferie og påske havde nappet 2 ugers rotræning.

Til næste år planlægger vi roturen til Ishøj i august i
stedet for, så vi undgår roskolerne, og
dagstemperaturen forhåbentlig er højere. I stedet for
tager vi en tur til Københavns Havn i maj 2015.

Hanne Vinther

Klubbens fødselsdag.
84 år torsdag den 10. juli

Mette Grau og Anne Marie Glennung har skrevet sig
på joblisten på opslagstavlen til at være med til at
lave kaffe og bage kage til Roklubben Øresunds 84 års
fødselsdag torsdag den 10. juli.
Da det er en torsdag – og almindelig roaften, er
planen for aftenen en rotur efterfulgt af en let ret mad
– og så kaffe og kage.
Juli måned er sommerferie måned, og antallet af

roere, som har mulighed for at komme på vandet er
muligvis forholdsvis lille. Derfor synes vi, det kunne
være hyggeligt at invitere ”naboerne”.
Derfor inviterer vi Roklubben SAS og Dragør Roklub til
fødselsdagen. Dvs. Dragør ror jo nok hjemmefra, mens
SAS’erne forventes at møde op hos os kl. 17.00 og få
tildelt en båd, så de kan prøve at ro på det ”store
hav”.
Vil du hjælpe med dette fødselsdagsarrangement, så
kontakt Mette og skriv dig på joblisten.

Bestyrelsen

Madpakketure til Ishøj turen i maj



Roklubben Øresund avanceret 7 pladser ..
Roklubben Øresund er rykket 7 pladser op fra at være
”røven” af fjerde division i Motionsturneringen til at
føre fjerde division, idet vi i gennemsnit har roet
32,967 km pr. roer siden sæsonstart.

Hver måned indsender Kim Westphall antal roede
kilometre, og hvor mange personer, der har roet dem.
Alle indberetningerne fra Danmarks roklubber samles,
og udsendes til dem, der abonnerer på nyhedsbrevet.
Eller du kan se det hele på www.roinfo.dk. Her er også
en masse dejlige rofotos og beretninger.

Sportsligt kan det konstateres, at de danske

motionsroere på nuværende tidpunkt har roet cirka 24
procent flere kilometer end på samme tid sidste år, og
på det organisatoriske plan kan man glæde sig over
fremgang i antallet af deltagende klubber i første
runde målt i forhold til 2013.

De tørre facts for april 2014 lyder: 3.275 roere fra 49
klubber har roet 211.287 kilometer, hvilket giver et
gennemsnit på 64,515 km/roer.
De tilsvarende tal for april 2013 lød: 2.634 roere fra
47 klubber havde roet 137.181, hvilket gav et
gennemsnit på 52,081 km/roer.

Hanne Vinther

Medlemsmøde 6. maj

I alt 8 – 10 nye roere er startet på instruktionen. Nogle
har været her andre har meldt fra pga. arbejde. Der
har desværre været en uheldig pressedækning, Tårnby
Bladet.
Det var en fin lørdagsinstruktion, hvor vi var 1½ time
på vandet. Der er lavet en midlertidig ny seddel ifm.
instruktionen, når man skriver sig ind. Der er et
skrivefelt for, hvem der er instruktør, og hvem der er
med som flåaber. Noget tyder på at instruktionen
trækker i langdrag.

Ledige jobs
Layouter
Wickie kan ikke lave Stroken mere. Vi mangler derfor
en layouter. Der arbejdes med Word/billed
behandling. Steffen meldte sig.

OIdfrue
Der søges en til at vaske
viskestykker/klude/håndklæder.
Birgit meldte sig, men kan først starte, når hun er
kommet på plads i sin nye lejlighed. Indtil da tilbød
Mette at få tømt, hvad der nu er i vasketøjskurven.

Arrangementer i klubben
Der søges stadig folk til at melde sig til at arrangere
de arrangementer, der er resten af året. Der hænger
en liste på opslagstavlen, hvor man kan skrive sig på.
Det er arrangementer som Sankt Hans, Klubbens
fødselsdag mv.

Windbreaker
Vi er gået i stå med at finde windbreaker. Der
efterlyses et medlem, der vil gå videre og prøve at
finde en jakke. Udsalgsprisen skal ligge på ca. kr. 450,
Allan meldte sig, og vil gå videre med opgaven.
Tusind tak til alle, som har tilbudt deres hjælp af
ovenstående jobs.

Roarrangementer
Der vil i den kommende periode være nogle ro
arrangementer, som man kan melde sig til.

Kristi Himmelfart – tur til Struckmansparken
Pinse – se Pinsesolen danse – arrangeres sammen med
SAS
Lagkageroning – et arrangement som Gefion roklub
står for
Fredagsroning – vi ror til en havn i lokalområdet, hvor
vi går op og spiser, og ror hjem igen.

For yderlig information se andetsteds i Stroken.

Sculler instruktion
Christian Riiber vil gerne have Sculler instruktion. Hvis
der er andre, der ønsker at få Sculler instruktion, skal
henvendelse ske til Kurt eller Hanne.

Lokalstyrmandskursus
Til dem der har deltaget i den teoretiske del af
lokalstyrmandskurset, vil der komme en opfølgning. Vi
satser på den 15. juni kl. 1013.

Materiel
To både er ude af drift.
Slæbested – der er et dårligt bræt. Der har været
kontakt til Havnekontoret, som siger de ingen penge
har til reparation. De har dog lovet at udbedre
slæbestedet.
Der er kommet et nyt stativ til årer – det skal
blødgøres, så det ikke er det rene metal.

Tusind tak
Efter at have arbejdet med Stroken ca, 67 år har
Wickie valgt at stoppe for at hellige sig sin familie.
Vi vil gerne sige tusind tak Wickie, for dit store arbejde
med at få sat Stroken op og udsendt. Håber på, at vi
om nogle år vil se dig i klubben igen.

Velkommen
Samtidig byder vi Steffen Svalling velkommen i
redaktionen. Steffen vil fremover stå for layout af
Stroken, hvilke vi er glade for og vi ser frem til
samarbejdet.

Lene

Motionsturneringen 2014



Maj Instruktion hver tirsdag og torsdag kl. 17.00

29.05 Kristi Himmelfartstur til Struckmannsparken fra Skjold (25 km)

01.06 Madpakketur Saltholm rundt
02.06 SPP i Roklubben SAS
03.06 Medlemsmøde
08.06 Pinseroning tidligt om morgenen fra SAS (sol oppe 04.31)
13.06 Fredagsroning kl. 17.00
17.06 Lagkageroning fra Gefion i Svanemøllen
23.06 Sankt Hans aften med roning, spisning, båltale og bål
24.06 Grill på stranden
26.06 SPP i Hellerup

01.07 Medlemsmøde
06.07 Madpakketur Amager rundt
10.07 Roklubben Øresunds 84 års fødselsdag
25.07 Fredagsroning til Dragør Fort med spisning/grill

03.08 Madpakketur til Københavns Havn/Trekroner Fortet
05.08 Medlemsmøde
07.08 SPP i Hellerup
17.08 Minironing kl. 10.00
18.08 SPP i Roklubben SAS
22.08 Måneskinstur 19.00 med landgang på Dragør Sydstand
28.08 SPP i Hellerup
30.08 Amagerregatta i B&W, Københavns Havn

02.09 Medlemsmøde
06.09 Coastal Race, Danish Open
12.09 SPP i Roklubben SAS (fest i SAS eller KR)
14.09 Kredstur på Furesøen
30.09 Klabautermanden, slut

07.10 Medlemsmøde
25.10 Standerstrygning

KALENDER
FOR ROSÆSON 2014




