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Nyttige informationer:

Bestyrelse:
Formand Hanne Vinther
Tlf.: 40347535
Næstformand Birgitte Lundsteen
Tlf.: 22925171
Kasserer Kim Westphall
Tlf.: 23710102
Rochef Lene Jacobsen
Tlf.: 20237858
Materieludvalg: Mogens Jørgensen
Tlf.: 21781466

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 Kim Westphall.
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
Anne Marie Glennung

Mail:
stroken@roklubbenoeresund.dk
formanden@roklubbenoeresund.dk
kasseren@roklubbenoeresund.dk
rochef@roklubbenoeresund.dk
webmaster@roklubbenoeresund.dk

Telefon i klubhuset:
32193355

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 20. april 2016.

Bestyrelsen.
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Roklubben Øresund
Bestyrelsens beretning 2015

Velkommen til generalforsamling i Roklubben Øre
sund. Inden jeg starter på at aflægge bestyrelsens
beretning for 2015, skal vi mindes to rokammerater,
som ikke er blandt os mere.

Preben Lundsteen meldte sig ind sidste år sammen
med sin kone Birgitte. De havde tidligere roet i KVIK
og Svendborg. Preben fik et nyt hjerte, og vi glædede
os til at han skulle genoptage roningen her i år. Sidst
på året tilstødte der desværre komplikationer med det
nye hjerte, og Preben klarede det ikke. Men i som
meren 2015 lærte vi Preben at kende som et dejligt
menneske og dygtig instruktør. Og da han ikke kunne
komme på vandet, gjorde han sig nyttig med andre
ting, bl.a. hjalp han med klargøring af grillmiddagene
om torsdagen.

Leif Jønsson, kaldet Jøns, døde sidste onsdag. Jøns
fejrede sit 50 års jubilæum her i klubben til stander
hejsningen sidste år, så rigtig mange kender Jøns og
husker ham for hans humor og historiefortællinger.
Som han altid sagde: Jeg er ikke nysgerrig – jeg er
videbegærlig, og hvis man ikke spørger, får man ikke
noget at vide. Jøns var formand i Roklubben Øresund
en kort periode, men startede som kaproer i outrigger
og roede senere langdistance i 2er inrigger. I mange
år roede Jøns kajak i naboklubben Røse Kajakklub og
opnåede et danmarksmesterskab i enerkajak.

Lad os holde et øjebliks stilhed og mindes vores to
rokammerater.

Sidste år var bestyrelsens beretning nærmest en
takketale til alle de medlemmer, der havde gjort en
indsats i roklubben det forgangne år. I år følges
princippet: Ingen nævnt / ingen glemt, da nærmest
alle medlemmer udfører ét eller andet stykke frivilligt
arbejde for klubben.

Til standerhejsningen kunne vi fejre fire jubilæer: Arne
Schultz (60), Leif Jønsson (50), Else Marie Kristensen
(40) og Lena Juhl (40).

Sommersæsonen var kold og blæsende, og vi roede i
alt 11.889 km. Tre roere har roet over 800 kilometer,
så tillykke med sølvårer til Kurt Holm (889 km), Ingolf
W. Pedersen (876 km) og Birgit Sonne (842 km). Stort
set samme resultat som i 2014.

I 2015 startede kun 7 personer til instruktion, hvilket er
alt for få, da vi ved af erfaring, at ikke alle bliver. Så
flere af klubbens instruktører kunne holde fri. Som
noget nyt havde vi tekniktræning, hvor vores rostil

blev filmet og fejlene søgt rettet. Vi har modtaget
super fin feed back fra årets nye roere på vores
instruktionsform. De nye synes, de er blevet godt
modtaget, og at instruktørerne er dygtige. Tak til
instruktørerne. Alligevel er der kun 2 nye roere tilbage.
2 meldte sig ud af personlige årsager, og 3 valgte at
stoppe af tidsmæssige årsager. Det er svært at
konkurrere med fitness tilbuddene, som man kan
benytte hvornår og hvor længe, det passer én. Det er
svært afse de 23 timer en rotur tager. Heldigvis fik vi
2 nye roere fra andre roklubber, som umiddelbart
kunne indgå på roholdene.

Medlemstallet er stort set uændret: 52 aktive med
lemmer, 26 miniroere, 6 fitnessmedlemmer og 13
passive. Det er positivt med de mange miniroere, som
bl.a. er kommet i forbindelse med miniroerdagen i
august. Som noget nyt fik deltagerne diplomer – og
det var populært!

Vi har haft kontakt til Klub Tårnby for at høre, om de
var interesseret i et samarbejde i forbindelse med
deres stranddage i juli for de 1518 årige medlemmer
af ungdomsklubberne i Tårnby Kommune. Vi måtte
imidlertid opgive projektet med at få de unge ud at
ro, da pædagogerne arbejder på den måde, at de går
ned på stranden om aftenen og ser, hvilke unge der er
der, hvorefter man aftaler, hvilken aktivitet man skal
prøve. Det passer ikke sammen med det at lære at ro,
hvor bådholdene skal gå op, og der skal være
instruktører klar.

Takket være et godt arbejde i tre arbejdsgrupper for
hhv. instruktion, PR og aktiviteter fik vi sæson 2015
skudt godt i gang. Der kom rigtig mange idéer op, og
langt de fleste er blevet ført ud i livet. Så vi benytter
”copy/paste” i 2016 mht. instruktion og PR. Heldigvis
meldte Irene sig som aktivitetskoordinator og påtog
sig at finde folk til at stå for de forskellige arrange
menter. Det var super, da bestyrelsen ellers ville være
kommet til at stå som festudvalg for arrangementerne.

Og arrangementer har der været mange af, men især
tre rigtig store: klubbens 85 års fødselsdag, Amager
regattaen og Sprælihavnen.

Klubbens fødselsdag i juli blev en stor succes med
nytænkning i form af stående tapas menu, drinks og
dans. Deltagerne nød at mingle frem for at sidde til
bords til en 3retters menu. Om eftermiddagen var der
roning i høj vindstyrke og uddeling af tre æres
bevisninger i form af DFfRs langtursnål til Kurt Holm,
Allan Elgaard og Mogens Jørgensen for deres
utrættelige arbejde med at uddanne roere og
udbrede kendskabet til langtursroning.
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Vi var enormt heldige med godt vejr til Amager
Regattaen i slutningen af august, så kaproning kunne
afvikles på Øresund i solskin og med en let brise fra
sydvest. Vi har fået megen ros for vores arrangement
med baner, dommerbord, tilskuerforhold med
speakning, resultatformidling, bod med sandwich og
drikkevarer samt middag og fest om aftenen. Tillykke
til 2åres grand old girls for klubbens eneste første
plads, og tak til alle de mange medlemmer, som påtog
sig løsningen af alle disse opgaver. Amagerregattaen
gav 6.000 kr. i overskud. Roklubben Øresund har svært
ved at stille hold, og vi spørger os selv, om vi kunne
bruge august måned bedre ved at styrke roningen i
vores egen klub frem for at splitte os op i motions og
kaproningshold. Omvendt skaber Amager Regattaen
aktivitet i klubben, og det er hyggeligt at møde de
andre 4 roklubber på Amager. Da Roklubben Øresund
ikke skal stå for Amagerregattaen før 2020, har vi
benyttet lejligheden til at ”ryste posen” og se på
Amager Regattaens fremtid. Resultatet af vores brain
storm på medlemsmøde er videregivet til komitéen.

14 dage efter dette kæmpe arrangement deltog vi i
Sprælihavnen; et fælles PR arrangement for alle
foreninger i Tårnby Kommune. Det var lykkes os at
skabe et super arrangement på Kastrup Gamle Lyst
bådehavn sammen med sø og landspejdere, kajak
roere og Tårnby Malerne, samtidig med der hele
dagen var underholdning med musik og dans. Mange
af vores egne medlemmer var mødt op, og dåben af
vores nye 4åres inrigger Drogden tiltrak rigtig mange
mennesker. Formanden for Kultur og Fritidsudvalget i
Tårnby Kommune, Einer Lyduch, døbte båden og
holdt en rigtig fin tale. Forhåbentlig vil den megen
omtale i Tårnby Bladet af båddåben bidrage til at til
trække nye medlemmer i 2016. Flere af de fremmødte
viste i hvert fald interesse for at prøve at ro til sommer.

Udover Drogden døbte vi i 2015 også en klinkbygget
træsculler, som Mogens havde fået fra Nakskov
Roklub. Eller gendøbte, skulle man nok sige. Sculleren
er 53 år gammel, og blev i sin tid døbt af Mogens’ far.
Mogens har istandsat sculleren, og døbte den
Helgoland.

Mere om materiellet: De nye Concept2 siddepuder er
taget i brug, men virker dog bedst med et af de gamle
gulvtæppe rosæder ovenpå. 10 nye fiber big blade
årer er blevet tilpasset nogle både, så de præcis
passer til den enkelte plads, og er en stor succes, og vi
har besluttet at anskaffe yderligere big blades fiber
årer, så alle både har fiberårer. Desværre måtte åre
bladene males om, da de ikke var blevet malet med
den rigtige postkasserøde farve i første omgang.
Øresunds Ældreroere har elektrificeret vores bådlift, så
vi ikke mere skal dreje håndsvinget med håndkraft 
også en stor succes. Og så har vi fået en ny slags
bådevogn med sidekørsel og boltet sammen frem for
svejst sammen, så enkeltdele kan udskiftes, hvilket vil
forlænge vognens levetid. Og så kom vi af med vores
scullervogn til Dragør Roklub efter den har stået tom i
vores bådehal i nogle år. Det gav lidt mere plads ved
indskrivningspulten.

Af andet ”udstyr” stod Mogens også for anskaffelsen
af 22 vindtætte klubjakker til afløsning af de nedslidte
blå windbreakers. En ”bøvlet” opgave med hjem
tagning af diverse størrelser.

Sommersæsonen
bød på de sædvanlige roaktiviteter:
Roning tirsdag og torsdag efterfulgt at fælles spisning.
I 2015 kom der godt gang i grillen efter torsdags
roning. Tak til Arne for indkøb, mens vi andre er ude
at ro. Tak til Tutten for at sørge for mad tirsdage som
sammen med udlejning af klubben giver et godt
overskud. En enkelt tirsdag var spisningen henlagt til
lagunen, hvor familien Holm og Bent grillede pølser.
Her benytter jeg lige lejligheden til at efterlyse flere
”kokke” til Tutten.

Samarbejdet med Roklubben SAS mht. madpakketure
hver den første søndag i måneden går fortsat godt, og
vi nyder fordel af at kunne låne både inde i
Københavns Havn. Roklubben SAS stod for rotur
pinsemorgen og løvfaldstur på Esrum Sø. Vi deltog
også i Gefions lagkageroning – et sikkert hit blandt
Øresundsroere, når det er noget med mad. Til kreds
turen på Furesø i september og til juleroning var vi
også med, men kom desværre ikke på vandet.

Sammen med Dragør Roklub har vi fortsat Klabauter
manden. En sjov dyst mellem vores to roklubber om at
få anbragt det gule hoved i den andens klub til
overnatning.

Til SvedPåPandenronings 10 km motionsturnering
deltog vi med tre 2åres hhv. 2 Grand Old Boys & 1
Grand Old Girls. Det ene grand old boys hold kom
ned på at ro distancen på 1 time. Flot.

I år lykkedes det rochef Kurt at få samlet seks roere til
en uges dejlig ferietur på Silkeborgsøerne. Det glade
hold roede fra Skanderborg til Randers med
overnatning under fast tag i roklubberne under vejs.

I 2015 forsøgte vi at styrke aktiviteten ved at ro
længere ture. Vi indrettede tilmeldingen til
aftenturene, så man kunne skrive sig på en længere
tur, og vi udarbejdede 10 forslag til anderledes ro
oplevelser, f.eks. at ro Benzinøen rundt. Ingen af de to
tiltag vandt gehør. Men vi prøver igen i 2016. I år
prøver vi derfor også at arrangere to tirsdagsaftener,
hvor spisningen i klubben afløses af, at Tutten sørger
for noget brød og pålæg, og så ror vi en lidt længere
tur til Dragør Sydstrand og Dragør Havn, hvor vi selv
smører vores aftensmad. Forhåbentlig bliver det nogle
skønne sommeraftener på vandet, uden at skulle være
hjemme til spisetid i roklubben.

OBS!! I 2016 rykker vi rotidspunktet tirsdag og torsdag
fra kl. 17.00 til kl. 17.30. Flere af vores medlemmer har
problemer med at nå frem til kl. 17.00, når de arbejder
på den anden side af København, og mange nye roere
har opgivet at ro også på grund af det tidlige tids
punkt kl. 17.00. Så nu forsøger vi os med et senere
rotidspunkt, og ser om det er bedre.
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I klubben er der kommet internetforbindelse, og ved
standerhejsningen indføres Rokortet; en digital løs
ning, som afløser vores papir roprotokol og anke
protokol. Chris Magh har stået for oprettelsen af
Rokortet og for at alle stamdata overføres til Rokortet.
Dvs. medlemmernes navne, adresser, telefonnumre,
emailadresser, fødselsdatoer, rettigheder samt op
lysning om både og kilometerafstande i lokalfarvandet.
Rokortet introduceres til tirsdagsspecial 15. marts.
Internet, telefon og rokort er budgetteret til 6.000 kr.
årligt.

Mht. vinteraktiviteter går det meget stille og roligt.
Der er bådklargøring, og medlemmerne passer hver
sin træning i hhv. romaskinerne, ved gang eller løb, og
så samles man tirsdage til klubaften. Fremmødet
tirsdage har været rigtig godt igen i vinter, og special
arrangementerne med Hjertestarter v/Christian Søe og
vinsmagning v/Preben Henningsen er nogenlunde
besøgt. Julefrokosten er altid godt besøgt! Nytårs
badet kunne godt have flere deltagere. Teateraften på
Østre Gasværk, hvor vi så Shubidua, var som sæd
vanlig hyggelig.

Vi har svømmehallen ved Korsvejen Skole sammen
med de andre søsportsklubber hver fredag 18.00
20.00, men ingen af os benytter den. Kun ved af
holdelse svømmeprøver og træning i at svømme
mellem årer og iføre sig redningsvest møder nogle få
op.

Vicevært Bjarne Thorsen står for det almindelige
vedligehold af vores hus, og har sammen med Øre
sunds Ældreroere fået efterisoleret gavlene udvendigt
på klubhuset og forsynet nordgavlen med drypnæser,
så vandet ikke løber ind i motionsrummet.

Samarbejdet med Øresunds Ældreroere går godt. Vi
har så galt afholdt et møde, hvor vi fastlagde nogle
retningslinjer for vores samarbejde, og også
besluttede at have et fælles arrangement her i vinter,
så de to klubber lærer hinanden bedre at kende. Det
blev besøget i Christians Kirke, efterfulgt af ost og
rødvin i klubben. Vi har stor glæde af Øresunds
Ældreroeres hjælp med at vedligeholde vores hus og
både. De var også primus motorer i, at der blev
anskaffet en hjertestarter til klubben. Og så har vi to
fælles arrangementer, hvor Øresundsroerne står for
Sankt Hans arrangementet , og Øresunds Ældreroere
står for KMjægerfesten. Desværre kniber det lidt med
fremmødet fra Roklubben Øresund til disse arrange
menter. Mht. hjemmeside og Stroken har Øresunds
Ældreroere valgt at have deres egen hjemmeside, og
kun bringe nyheder der  og ikke i Stroken.

På PRsiden fik vi optaget ca. 15 artikler i lokalpressen;
mest i Tårnby Bladet, men også i 2770 og Amager
Bladet. Vi satte et Askilt ud på Amager Strandvej om
åbent hus, og vi opsatte diverse plakater i vinduerne
om åbent hus, instruktion og rotider. Introfolderen
blev revideret. I forbindelse med Sprælihavnen
uddelte vi 500 flyers i nærområdet med information
om vores klub.

Steffen Svalling har fået sat en super hjemmeside op
med information om aktiviteterne i Roklubben
Øresund. Sidste nye tiltag er en Google kalender, som
medlemmerne kan synkronisere deres egen kalender
med. Hjemmesiden streamer også både til Dansk
Forening for Rosports hjemmeside og Roinfo.dk, og
der er links til al mulig anden nyttig romæssig
information, bl.a. Øresunds Ældreroere, Svedpå
Panden motionskaproningen. Både på hjemmesiden
og på Facebook mangler vi indlæg fra medlemmerne,
som gør siderne mere levende og interessante – også
for potentielle medlemmer. Husk at ”like” på
Facebook, så vi når ud til et bredere publikum.

Som redaktør af Stroken formåede Lene Jacobsen at
samle stof sammen til at udgive hele 8 klubblade i
2015 – ét blad mere en normalt pga. af
Amagerregattaen. Og på layoutsiden har Steffen
Svalling sat artiklerne flot op. Stroken giver et
uundværligt overblik. Som I ved dobbeltjobber Lene,
idet hun både er kasserer og redaktør, så vi efterlyser
en ny redaktør, som kan overtage jobbet og aflaste
Lene. Det bliver svært! Men vi håber, det lykkes!

I dag skal vi jo vælge en bestyrelse. Nonnie Westphall
stopper som sekretær/næstformand igennem 10 år,
Kurt Holm har valgt at stoppe som rochef efter en
veloverstået Amager Regatta, som han lovede at stå
for, så en ny rochef ikke skulle stå med den store
opgave. I flere år har vi manglet en 2. suppleant – og
det gør vi stadig.

Jeg vil gerne takke Nonnie og Kurt for deres store
arbejde i bestyrelsen, men håber, at vi fortsat kan
trække på jeres kræfter til ad hoc jobs i roklubben.

Til slut vil jeg på bestyrelsens og egne vegne takke alle
de medlemmer, som har gjort en indsats for vores
roklub og vores fællesskab i løbet af året. Også en stor
tak til bestyrelsen.

Hanne Vinther, formand
23.02.2016
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Kreds og DFfR
Generalforsamlinger
Den 26. februar var der generalforsamling i
Københavnskredsen. Mette Bacher, som har været
formand i rigtig mange år, havde valgt at gå af, og
som ny formand valgtes en ca. 35 årig roer fra
Københavns Roklub: Jacob Øjvind Nielsen. Jacob har
stor erfaring både med motionsroning og kaproning,
så det tegner lovende.

Mette aflade beretning for det forgangne år, og man
jo sige, der er masser af aktiviteter: Svedpåpanden
roning, Kr. Himmelfartstur, Furesøtur, Juleroning,
Lagkageroning, Trekantsmatch, aftenkaproninger,
Bymatch, Skolekaproning, Danmarks Mesterskaber på
Bagsværd Sø, Port of Copenhagen, Copenhagen
Harbour Race – for ikke at tale om arbejdet med at få
Bagsværd Rostadion og Regatta Pavillonen til at
fungere.

Mht. sidstnævnte restauration – Regatta Pavillonen –
så skulle den være et besøg værd. Så det kan I jo
overveje næste gang, I skal på skovtur.

Kredsen havde også haft kontakt med Sundby Sejl,
idet en robåd var blevet opkrævet 140 kr. i havneafgift
for at have lagt til i Sundby Havn. Dette var
selvfølgelig en fejl, og der vil fremover ikke blive
opkrævet havneafgift af roerne.

På kredsgeneralforsamlingen benyttede vi lejligheden
til at gennemgå de vedtægtsændringer, som skal

diskuteres og evt. vedtages på Dansk Forening for
Rosports generalforsamling den 12. marts.

Der er forslag om, at roere på langtur skal kunne
svømme 600 meter, mens roere i lokalfarvandet kun
skal kunne svømme 300 meter. Det hænger jo ikke
rigtig sammen at have to forskellige distancer. Kravet
til svømmefærdigheder må være det samme, uanset
hvor man ror. Første regel ved kæntring er at blive ved
båden, så det vigtigste er, at man er fortrolig med
vand og kan træde vande. Kravet om de 600 meters
svømmeprøve formodes at have baggrund i, at mange
roklubber også har kajakker og er medlem af Dansk
Kano og Kajakforbund, som har krav om at
medlemmerne kan svømme 600 meter. Forhåbentlig
ender det med, at alle roere skal kunne svømme 300
meter, og at de klubber, der har brug for det, kræver
600 meter i deres eget roreglement. Om der også
kommer et krav om, at svømmeprøve skal aflægges
f.eks. hver 3. år, vil tiden vise.

Et andet ændringsforslag til Langtursreglementet er,
at der til bådene skal findes tilgængelige oplysninger
om, hvilken maksimal gennemsnitsvægt af besætning
og udstyr båden er beregnet til. Vi venter spændt på,
hvordan det skal foregå. Når båden tager afsted,
ligger maden i lastrummene, og på vej hjem ligger
maden i besætningens maver – altså noget af en
forskydning i vægtfordelingen …

Hanne Vinther

Medlemsmøde marts

Kredsgeneralforsamling
Hanne deltog i Kredsgeneralforsamlingen, der fik ny
formand da Mette Bagger gik af efter mange år på
posten. Der er Hovedgeneralforsamling d. 12. marts.
Da ingen fra bestyrelsen kan deltage, er interesserede
medlemmer velkommen til at deltage i stedet. Venligst
kontakt bestyrelsen, hvis det er tilfældet.

Amagerregatta
Der holdes workshop om Amagerregattaens fremtid
søndag den 6. marts i Dragør, hvor Birgitte og Lena
deltager.

Kommende arrangementer:
Forårsrengøring d. 19. marts fra kl. 9 – 14.
Alle opfordres til at komme og tage del i denne årlige
begivenhed. Jo flere jo bedre. Der startes med
morgenmad, hvorefter opgaverne bliver fordelt.

Åbent Hus
Der afholdes Åbent Hus søndag d. 24. april kl. 14 – 15
samt tirsdag d. 26. april kl. 17.30 og 1 time frem.

Instruktion
Instruktionen starter d. 10. maj. Der er foreløbig 4, der
har givet udtryk for interesse for at starte.

Grill på Stranden – 28. juni.
Vi vil i løbet af sommeren spise ude om tirsdagen.
Forstået på den måde, at vi f.eks. ror til Dragør
Sydstrand, har mad med og spiser der. Derved skal vi
ikke hænge i en klokkestreng for at skynde os hjem for
at spise i Tutten, men kan nyde en forlænget aften
rotur.

Standerhejsning d. 2. april, kl. 11.00
Der er to 50års jubilarer Ole Berg og Helge Møller
Jensen, som vil hejse standeren. Herefter er der tid til
årets første rotur efterfulgt af frokost kl. 14.00. For
mere information se andet sted i Stroken.

Lene
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SSttaannddeerrhheejjssnniinngg lløørrddaagg 22.. aapprriill

Lørdag den 2. april hejser to 50 års jubilarer standeren
for sommer sæsonen. Det er Helge Møller Jensen og
Ole Berg, som kan fejre, at de har været medlem af
Roklubben Øresund, siden de var helt unge.

Programmet ser således ud:
Kl. 11.00 Standerhejsning
Kl. 11.20 Bitter, kaffe og småkager
Kl. 12.00 roning
Kl. 14.00 (cirka) sild, 2 stk. smørrebrød og ost

Prisen er 110 kr. pr næse, og frist for tilmelding på
opslagstavlen er senest tirsdag 29. marts.

Irene Dahl er koordinator for arrangementet, men har
du lyst til at hjælpe med indkøb, mad og/eller
borddækning, så skriv det på tilmeldingslisten også.

Bestyrelsen

Generalforsamling i Roklubben Øresund den 23.
februar 2016

Nok den hurtigste generalforsamling i de 11 år jeg har
deltaget.

Formanden fremlagde sin beretning, som blev taget til
efterretning. Kasseren fremlagde et fint regnskab, som
gav et pænt overskud, selv om vi havde hensat et
pænt beløb til både bygge og bådfonden. Både
regnskab og budget for 2016 blev godkendt. Herefter
gik vi over til det sprængfarlige pkt. valg til
bestyrelsen. Nonnie gik af som næstformand/referent,
Kurt gik af som rochef, Mette gik af som bestyrer af
udlejningen, og vi manglede en 2. suppleant.

Og hvordan skulle vi nu få kabalen til at gå op, skulle vi
sidde i flere timer  , og vente på at der var nogen der
meldte sig til posterne, ville medlemmerne sidde og
kigge op i loftet, og hvor mange ville der komme.

Men alle spekulationerne blev gjort til skamme, vores
fantastiske formand havde været ude og gøre et stort
forarbejde, og fået hele kabalen til at gå op.

Birgitte ville gerne stille op som næstformand
/sekretær, og Lene J. ville gerne stille op som rochef,

MEN hvad så med kasseren? Det havde Hanne også
løst, Kim stillede op her, men men men, så manglede
vi jo en revisor, igen havde Hanne været på forkant og
fået Claus til at stille op som revisor. Så manglede vi jo
en afløser for Mette og en anden suppleant. Den
havde Hanne så også fået styr på. Sanne ville godt
klare udlejningen, med hjælp fra Claus og Lise, og
Chris var villig til at stille op som 2. suppleant.

Dermed gik hele kabalen op, da resten af dem der var
på valg genopstillede.

Resten af generalforsamlingen gik som smurt og vi var
færdig på rekordtid og kunne få lov at indtage Kurts
dejlige suppe, og denne gang ikke i en pause.

Nonnie

HHvvaadd sskkeettee ddeerr eeggeennttlliigg ppåå ddeenn
ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg
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Bliv frivillig
Dansk Rosport er blevet tildelt afholdelse af World
Rowing Masters Regatta, som holdes på Bagsværd Sø
fra 8. til 11. september. WRMR er en kaproning for alle
over 27 år, og de ældste kan ro i kategorien +85 år.
Der er løb for hold, hvor mænd og kvinder ror på
samme hold, og roerne mikser også på tværs af
landegrænser. I sportsverdenen er en World Rowing
Masters Regatta således helt unik.

Det er et KÆMPE internationalt arrangement, hvor
3.000 roere forventes at deltage!

Så sæt kryds i kalenderen og tag ud og se dette
fantastiske arrangement, hvor der vil være roning fra
kl. 08.00 til 18.00. Der bliver kun 3 minutter mellem
hvert løb, og der ros på 7 baner.

Der skal selvfølgelig bruges 300400 frivillige til at
hjælpe med kaproningens afvikling både før og efter
regattaen fra mandag 5. september og indtil den 12.
september. Har du lyst til at opleve en sådan regatta
og være en del af den, kan du tilmelde dig som frivillig
på www.roning.dk – se efter ovenstående logo.

Du skal melde dig som frivillig til regattaen fordi:
• Du får oplevelsen ved at være med til en unik

international sportsbegivenhed
• Du får mulighed for at møde en masse spændende

mennesker og for at få nye venner
• Du får mulighed for at se roning, når det er bedst
• Du får erfaring, som du kan bruge i mange andre

sammenhænge

Som frivillig får du:
• Officiel beklædning fra eventsponsor
• Mad og drikke, når du er vagt
• Hyggeligt samvær med andre frivillige
• En fantastisk oplevelse for livet………..
• Det forventes, at man selv sørger for transport

til/fra Bagsværd Rostadion samt at man som frivillig
hjælper selv er ansvarlig for overnatning under
WRMR 2016 (f.eks. hos familie/venner eller hos
andre frivillige).

Behov for frivillige:
Vi har et forventet behov for 300400 frivillige
hjælpere samlet over de 78 dage, hvor Bagsværd
Rostadion er åben for regattaen. Der vil være opgaver,
der løber over alle dagene fra den 5. til den 12.
september – og andre opgaver, der alene knytter sig

til konkurrencedagene den 8. til og med den 11.
september 2016.

Afhængig af den konkrete arbejdsopgave må en vagt
forventes at være på 46 timer fordelt over dagen med
23 vagtskifter.

Du behøver ikke at have særlige kvalifikationer for at
melde dig som frivillig. Hvis du har særlige færdig
heder, som f.eks. fremmedsprog eller andet, som kan
være en fordel ved løsning af konkrete opgaver, vil vi
rigtig gerne vide det.

Der vil være behov for frivillige inden for følgende
funktioner:
• Accreditering
• Medarbejderkontor
• IT og kommunikation
• Infocenter
• Catering
• Garderobe
• Sanitet
• Rydning og bemanding af lokaler
• Parkering
• Brovagter  præmiebro
• Bådholdere på startbroer
• Opstilling/nedtagning af bådstativer
• Bådaflæsning – runnere ved aflæsning
• Græsarmering
• Flagallé (opsætning og nedtagning)
• Håndværkere – El, VVS, Tømrer, diverse
• Merchendise
• Reserver

Alle frivillige vil får instruktion i den arbejdsopgaver,
de får tildelt. Har du særlige ønsker om at arbejde
sammen med familie, venner eller klubkammerater, vil
vi søge at imødekomme dette.

Når du har meldt dig som frivillig, vil vi kontakte dig i
løbet af maj/juli 2016 om den arbejdsopgave, du er
tildelt. Du vil ligeledes få information med praktiske
oplysninger om, hvordan du skal forholde dig som
frivillig medhjælper og hvad der forventes af dig.

Brænder du for at blive en del af holdet, når WRMR
2016 løber af stablen, så tilmeld dig her.
• Fra oktober 2015 til 1. juli 2016 kan du registrere

dig som frivillig, der er interesseret i at hjælpe til.
• Efter 01.03.2016 vil alle vagter blive oprettet og

lagt på holdsport.dk.
• Dermed kan du selv booke dig ind på de vagter

der passer dig.
• Efter 01.05.2016 gør vi en aktiv indsats for at

fordele de vagter, der endnu ikke er blevet besat.

Hvis du har spørgsmål, så kan du kontakte de
frivilligansvarlige:

Lizzie Haastrup, Merete Busk og Malene SIlbo Raft på
frivillig@roning.dk.
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Forårsrengøring
lørdag 19. marts
Dette er en sikker forårsbebuder: Rengøring af
klubstue, baderum, toiletter, kondirum samt oprydning
i bådehal.

Vi plejer at være ret effektive, så vi mødes kl. 09.00 til
morgenmad og fordeling af arbejdsopgaverne. Kl.
14.00 går vi hjem efter måske at udryddet det sidste
wienerbrød fra morgenkaffen.

Altså en overskuelig størrelse for alle.

Dertil kommer, at Øresunds Ældreroere rengør
køkkenet og pudser pokaler, og Preben og Freddy B.
ordner gulvet i klubstuen med stenolie – altså på et
andet tidspunkt end til forårsrengøringen.

Det er faktisk meget rart, at gulve og køkken ordnes

senere, så vi har afsætningsplads i køkkenet og plads
til at plaske med vand i klubstuen.

Tilmelding på opslagstavlen, så vi ved, hvor meget
morgenmad, der skal købes.

Bestyrelsen

ROERNE FIK SVED PÅ
PANDEN …
… da vi øvede hjertelungeredning til tirsdagsspecial i
januar. Christian Søe fra Dansk Folkehjælp, som også
ror i Roklubben Øresund, underviste i hjertemassage
og kunstigt åndedræt samt brug af hjertestarter.

Der skal MANGE kræfter og god kondition til for at
klare hhv. 30 tryk på brystet og 2 indblæsninger
gennem munden i længere tid.

Det er altid godt at få opfrisket sin viden om
førstehjælp. Og da klubben har fået en hjertestarter,
var det naturligt at kæde hjertelungeredning sammen
med brug af hjertestarter.

Christian Søe demonstrerede hjertestarteren, og vi
lærte at sætte elektroderne rigtigt på brystkassen af
træningsdukkerne. Hjertestarterens højtaler fortæller
skridt for skridt, hvad du skal gøre.

Det var faktisk meget rart at lytte til og forstå
instrukserne i ro og mag, så man er bedre forberedt
ved evt. ulykkestilælde. Og det var meget beroligende
at få at vide, at man ikke kan komme til at give et
levende menneske stød, for hjertestarteren giver kun
stød, hvis der ikke er nogen hjerterytme.

Som roere færdes vi jo på vandet, og derfor blev der
talt om forholdsregler ifm. bjærgning af en person,
som ligger i vandet. Vi kan jo ikke yde førstehjælp i en
robåd, men vi kan tilkalde hjælp og bjærge den
tilskadekomne ind på stranden og påbegynde
livreddende førstehjælp der.

Og her fik vi to gode fif af Christian Søe; nemlig at
downloade to apps på vores mobiltelefoner – dels en
GPS app, så alarmcentralen straks kan se vores
position – dels 112 app’en, så vi hurtigt kan få fat i
alarmcentralen og få tilkaldt professionel hjælp samt få
anvist nærmeste hjertestarter. Du kan også downloade
Hjertestart app, som viser, hvor nærmeste hjertestarter
findes.

På Kastrup Gamle Lystbådehavn findes der – udover
vores – en hjertestarter i Pynten længst ude på molen,
hos Bottleshop og på Broforeningens toilet. Alle
hjertestarterne har ligesom vores ”begrænset
åbningstid”, da man kun kan komme til dem, når der
er nogen til stede de pågældende steder.

Samtidig fik vi lært at sige 112 og ikke
”ethundredeogtolv”, som kan være svært for f.eks. et
barn eller udlænding at forstå. Det duer jo ikke at
trykke 10012 på telefonen.

Hanne Vinther
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Madpakketure

Datoerne er:
01.05 Københavns Havn fra Roklubben SAS
05.06 Saltholm rundt fra Roklubben Øresund
03.07 Amager rundt fra Roklubben SAS
07.08 Ishøj fra Roklubben SAS
Dato for tur til Furesøen i september og løvfaldstur i
oktober kommer senere.

Tilmelding til turene kommer på opslagtavlen ca. 3
uger før.

Madpakketure er fælles med Dragør Roklub og
Roklubben SAS, og er lidt længere ture på 3045 km,
som foregår den første søndag i måneden, og tager
det meste af dagen.

Og så har man altså madpakke, drikkevarer, kaffe,
kage og en lille én til halsen med på turen, så der er
en belønning, når der holdes pauser undervejs, hvor vi
går i land og strækker benene.

Madpakketur 1. maj

Første madpakketur går fra Roklubben SAS og rundt i
Københavns havn, hvor vi spiser frokost på Trekroner
Fortet. Start kl. 10.00. Slut ca. kl. 17.00. Turen er på
ca. 25 km.

Vi ror igennem Frederiksholms kanal, forbi
Christiansborg og Børsen, vi ror bagom Holmen og ser
på kanonbådsskurene og kigger ind til Christiania. Vi
ser Svanemøllens roklubbers bådcontainere længst
mod nord i havnen, og ror ind langs midtermolen og
ud ved Langeliniehavnen forbi den lille havfrue. Vi
passerer Operaen og Det Ny Skuespilshus, hvorefter vi
ror igennem den smalle  men hyggelige 
Christianshavns Kanal og ud i havnen igen under den
nye flotte Cirkelbro. Hvis der er kræfter til det, ror vi til
Sydhavnen og ser alt det nye byggeri i Teglholmen
m.m.

Hanne Vinther

Teateraften

Shubidua
Årets teateraften fandt sted d. 13. februar i Østre
Gasværk, hvor vi hørte Shubidua’s fantastiske finurlige
musik.

Selve historien i musicalen vil jeg ikke gå nærmere ind
på, da det for mit vedkommende var mere musikken
og ikke historien, som var trækplastret.
Sceneopsætningen havde en meget simpel, men ikke
desto mindre virkningsfuld kulisse
med et utrolig baggrunds lys/film
show, der matchede og
understøttede både historien og
musikken.

Musikken, jamen hvad kan jeg sige,
det var bare fedt at høre Shubbernes
musik. Man blev faktisk opmærksom
på hvor mange
ørehængere/landeplager de havde
produceret igennem årene. Der var
endda nogle jeg ikke havde hørt før.

Under sangen Hvalen Hvalborg blev
der kastet kiks op på scenen.
Sangerne var forberedt, da de tog
beskyttende briller på. Det ville også
være underligt andet, idet der i
forvejen var store skilte med at man
kunne købe dyre Marie kiks til netop
den sang. Derefter blev der lagt op
til et medley med nogle af deres

største hits, og som jeg hørte nogle af publikum sige,
det var lige de sange, de havde ventet på.

Herefter gik turen til roklubben, hvor vi alle skulle have
noget at spise. Da vi jo havde befundet os i
Shubbernes univers, så var det helt oplagt, at menuen
bestod af pølser, kylling og soft ice.

En stor tak til Else Marie og Hanne for et godt
arrangement.

Lene
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rokort.dk
i Roklubben Øresund
rokort.dk anvendes til at få overblik over hvem der er
på vandet, registrering af roture, reservation af både,
kommunikation mellem medlemmer, håndtering af
roaftaler og meget mere.

rokort.dk er skabt i samarbejde med danske kano,
kajak og roklubber.

Programmet anvendes i dag af flere tusinde roere
overalt i Danmark. Under udvikling af programmet er
der lagt vægt på, at det skal være nemt at bruge og
enkelt at implementere.

De fleste bliver fortrolige med brugen af programmet
efter få minutter ved blot at prøve sig frem.
Programmet er webbaseret og kræver således ingen
installation af software. Der er understøttelse af
mobile enheder.

Hvorfor rokort.dk?
• Med rokort.dk spares der ikke kun tid når der skal

laves medlems og bådstatistik ved afslutningen af
en sæson.

• Programmet giver medlemmer og klubben et
overblik som altid er opdateret.

• Hvor langt har hvert medlem roet?
• Hvordan er hvert medlem placeret i forhold til

andre?
• Hvor meget er der roet alt i alt?
• Hvor langt er der roet i hver båd?

Hvordan virker det?
I bådhallen er opstillet en pc, som altid er logget ind
på rokort.dk. Det betyder at der ikke kræves noget
særligt kendskab til computere for at komme i gang.

Sådan ser programmet ud når du bruger det fra
klubbens pc. Her er adgang til medlemsliste,
bådoversigt og skadesprotokol. Vigtigst er dog
muligheden for at registrere de daglige roture og se
hvor mange kilometer der er blevet roet.

På medlemsmødet den 15. Marts 2016 kl. 20.00 vil
rokort.dk blive demonstreret og der vil blive mulighed
for at stille spørgsmål.

Efter mødet vil der blive udsendt en email til alle
medlemmer med nærmere information om hvordan
man kan benytte rokort.dk hjemmefra.

Ligeledes vil der blive opsat en vejledning i brugen af
rokort.dk ved pc’en i bådhallen.

Tirsdagsspecial 15. marts kl. 20.00

KKoomm oogg ssee,, hhvvoorrddaann
RRookkoorrtteett vviirrkkeerr

Introduktion ved
Chris Magh
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(Kilometerjægerfest)

Temaet for årets kilometerjægerfest var Kina, og
gæsterne følte sig da også hensat til Manchuriet eller
Xiangprovinsen, da de mødte frem fredag d. 29.
Januar:

Klubben var pyntet med alskens kineserier, og ad
skillige deltagere var klædt i traditionelle kinesiske
gevandter iført kinesiske skæg og påmalede skrå øjne.

Maden blev leveret af en lokal kinesisk restaurant, og
den var både god, rigelig og autentisk. Denne blev
indtaget med mængder af vin (nej, IKKE risvin  der er

trods alt grænser), så stemningen blev hurtigt, som
stemningen bør være til en rigtig kilometerjægerfest.

I Kurts fravær overtog Preben rollen som indkræver af
dummebøderne  en rolle han udfyldte på forbilledlig
vis  og selvom det kan føles både hårdt og uret
færdigt at skulle bøde for, at man har fejlkalkuleret sin
egen formåen allerede inden rosæsonen er begyndt,
er det jo rart at vide, at pengene trods alt går til et
godt og ædelt formål, nemlig afholdelse af kilometer
jægerfesten.

Vi siger mange tak til Ældreroerne for et godt
arrangeret og hyggeligt arrangement.

/Stig

Kun to Øresundere benyttede sig af, at der var slæbt
redningsveste og årer op i Korsvejens svømmehal den
26. februar. Heldigvis deltog Øresunds Ældreroere og
Roklubben SAS hver
med en håndfuld
medlemmer, så helt
spildt var det ikke.

Hvornår har du senest
prøvet, om du kan
svømme 300 meter?
Nogen siger, at
svømning er lige som at
køre på cykel. Har man
én gang lært at
svømme, så glemmer
man det ikke.

Nej, man glemmer det
ikke. Men det vil nok
komme som en
overraskelse for mange, at det faktisk kræver øvelse
for at kunne svømme 300 meter. Især ældre kan have
besvær med at svømme distancen uden hvil.

Næste chance for at aflægge svømmeprøve og øve sig
i at træde vande er fredag den 11. marts kl. 18.00.
Måske du også vil genopfriske, hvordan man bjærger

en person? Og så skal
du selvfølgelig prøve at
iføre dig redningsvest i
vandet og svømme
mellem to årer, som er
en måde at redde sig i
land på om nødvendigt.

Så vel mødt i
Korsvejens
svømmehal!

Hanne Vinther

Svømning & redningsøvelser
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Svedpåpanden roning
(SPP)
SPP er en motionskaproning i Københavnskredsen,
hvor man ror 10 km på tid. Man konkurrerer mod sig
selv for at forbedre sin tid, og man ror mod de andre
hold for at få en god placering. Der er en
pointkonkurrence og en forbedringskonkurrence.
Sidste år deltog mere end 50 forskellige bådhold.

Datoerne i 2016 er:
Torsdag d. 12/5 Hellerup
Mandag d. 23/5 Sydhavnen
Torsdag d. 2/6 Hellerup
Mandag d. 13/6 Sydhavnen
Onsdag d. 10/8 Sydhavnen
Torsdag d. 18/8 Hellerup
Torsdag d. 1/9 Hellerup
Fredag d. 16/9  Sydhavnen  Fest i Roklubben SAS

SPP afholdes 4 gange før sommerferien og 4 gange
efter sommerferien. Efter sommerferien får SPP også
deltagelse af årets nye roere i Kaninkonkurrencen.
Man ror enten i 2åres og 4åres inriggere samt i
Coastal både. I år får Coastal bådene sin egen klasse,
og skal kun ro 6 kilometer.

Pga. problemer med at ro forbi Skovshoved Havn
ændres banen, så den går fra Hellerup havn til lige syd
for Skovshoved Havn, tilbage til vendebøje ved
Badeanstalten ved Charlottenlund Fort, op til
vendebøje ved Skovshoved Havn og derefter i mål ved

Hellerup havn. Så bliver der tre vendinger, ligesom der
er på banen i Sydhavnen.

I Sydhavnen ror vi fra Roklubbens SAS ned til slusen
og vende, op til Langebro og rundt om den, tilbage til
Slusen, for derefter at slutte ved Roklubben SAS igen.

Vi låner både i hhv. Hellerup og Roklubben SAS, hvor
to hold evt. deles om én båd, så den første starter kl.
17.30 og den næste kl. 18.45 så den er i mål senest kl.
20.00.

Efter roningen er der mulighed for at købe mad i hhv.
Hellerup Dame Roklub (HDR) og Roklubben SAS og
hygge sig sammen med de andre roere. Pris 40, kr. I
år har HDR bedt om forhåndstilmelding til buffeten for
at kunne beregne mængderne og undgå madspild.

Ved standerhejsning kommer der tilmelding om til
Svedpåpanden roning. Forhåbentlig kan vi stille
mindst de 3 hold, vi havde med sidste år, men det ville
være sjovt, om flere roere vil være med.

Læs evt. mere på www.sppkbh.dk.

Lene Jacobsen, rochef

Nye medlemmer
Åbent Hus & Instruktion

Vi holder to gange åbent hus for at tiltrække nye
medlemmer. Første gang søndag den 24. april kl.
14.00 til 15.00, og anden gang tirsdag den 26. april fra
17.30 til 18.30.

Søndag den 24. april ligger godt nok i Bededags
ferien, men vi har ikke kunne finde andre søndage, da
kalenderen er fyldt med andre arrangementer.

Vi håber naturligvis, at flere end sidste år viser in
teresse for at vælge roning som deres sportsgren, og
vi satser på, at den megen omtale af båddåben sidste
år til Sprælihavnen giver nye medlemmer. P.t. har 4
personer meldt, at de er interesserede i at lære at ro.

Men husk også at gøre reklame for roning i dit eget
netværk. Måske du har en kollega, familie eller
ven/veninde, som du kan invitere til åbent hus
arrangementerne? Introfolder om Roklubben Øresund
finder du på væggen i entréen ved døren ud til

bådehallen. Eller henvis til vores hjemmeside
www.roklubbenoeresund.dk. Og endelig: husk at
”like”, når der kommer indslag på Roklubben
Øresunds Facebook gruppe om vores aktiviteter.

Instruktionen starter tirsdag den 10. maj, og foregår
herefter tirsdage og torsdage kl. 17.30. Forhåbentlig
kan instruktionen afsluttes midt i juni måned.

Bestyrelsen
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Struckmannsparken
Traditionen tro vil der atter i år blive lavet et
arrangement i Struckmannsparken, hvor roere fra
Københavnskredsen mødes.

Det sker Kristi Himmelfartsdag den 5. maj 2016.

Vi låner både i Skjold Roklub, hvor vi mødes kl. 10:00.

Vi ror så til parken, hvor vi spiser vor medbragte mad
og nyder det forhåbentlige gode vejr. Der vil
formentlig også i år blive mulighed for sportslig
aktivitet i form af en tovtræningskonkurrence.

Vi vil være tilbage i Skjold Roklub ca. 16.30.

Hold øje med opslagstavlen for tilmelding.

Lene

Vinsmagning

Et af vintersæsonens
traditionelle
arrangementer er
vinsmagningen, som
også i år Preben
Henningsen stod fadder
til. Til arrangementet var
vi 20 incl. 3 SAS'ere.

Vi fik mulighed for at
smage 9 forskellige
Italienske vine, en hvid
og otte røde. På et
skema kunne vi på
forhånd gætte om prisen
på den enkelte vin vi smagte, og vurdere den på en
skala fra 1 til 10. Jeg fik her konstateret at mit
kendskab til vin og pris er meget begrænset. Det
lykkedes mig at 'skyde' langt forbi flere gange.

Muligheden for at smage flere forskellige vine på en
gang gjorde at en evt. opfattelse af at rødvin bare er
rødvin holdt ikke stik. Smagsforskellen på de
forskellige rødvine er markant og at pris og
smagsoplevelse ikke er sammenfaldende. Dog var
vinene omkring de 100 kr. flasken rigtig gode. Jeg er
selv mest til øl, gerne tjekkisk, brygget med saaz
humle, så tag ikke min vin vurdering alt for alvorligt.

Preben havde medbragt vine fra forskellige
forretninger, og en Siciliansk fra 'Fru Jytte Holm' som
havde lidt rigeligt på lager derhjemme, tak tak.
Den sidste vi smagte, og den dyreste (149 kr.) og den
måske bedste, var en " Amager  One " eller måske
var det en, Amarone fra Veneto 2012 , ja sådan hed
den vist, det blev jo vanskeligt hen mod slutningen.

Til al den gode vin havde Lena bagt noget dejligt brød
som vi spiste sammen med ost og pølse.

Det var en rigtig hyggelig aften som vi takker Preben
og Lena for.

Palle

Desværre måtte vi aflyse årets Klabautermandsfrokost
med Dragør Roklub pga. for få tilmeldte.

Ærgerligt, for Klabautermandsfrokosten er ellers
meget hyggelig med mange gode hjemmelavede
retter og rigtig megen spændende øl. Og så
overdrages pokalen til den klub, der har haft
Klabautermanden til at overnatte flest nætter i sidste
rosæsonen – og dermed håneretten til den klub, som
har haft færrest overnatninger.

Vi må tænke nyt. Måske skal
Klabautermandsfrokosten afholdes i november –
umiddelbart efter rosæsonens afslutning? Og måske
kan vi finde et andet koncept mht. maden, idet vi får
al for megen mad på buffet’en, når alle medbringer
en ret til 20 mand.

Hanne Vinther

Klabautermandsfrokosten
aflyst
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Besøg i Christians kirken
på Christianshavn
Mandag den 25. januar var vi inviteret med
Ældreroerne på besøg i Christins kirken på
Christianshavn.

Wilhelm fra ældreroerne er kirkeværge i kirken og gav
os en fantastisk fortælling og rundvisning i kirken.
Vi så både orgel, prædikestol, loger og krypt. Super
spændende.

En meget spændende kirke, med mange små loger på
i tre etager, hvor kirkeværgen har sin helt egen loge.
Logerne blev i gamle dage bl.a. brugt til at gøre
forretninger, da man ikke kun var her i et par timer en
søndag formiddag.

Kirken er ikke som andre kirker, da den er bygget på
den modsatte led, dvs. op til alteret er der meget kort,
men til gengæld er den meget bred.

Den er bygget af den tyske menighed på
Christianshavn og tegnet af Nicolai Eigtved og
byggestilen er inspiration fra Tyskland. Kirken er også
blevet Kaldt Lotterikirken, da Christian den 6. gav lov
til at lave et lotteri for at samle ind til at betale for
kirken.

Krypten der er under kirken er forbeholdt
menighedsrådsmedlemmer, der bor på
Christianshavn.

Kim Westphall
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KALENDER
FOR ROSÆSON 2016

11.03 Svømmeprøver og redningsøvelser i
Korsvejens Svømmehal kl. 18.00

15.03 Tirsdagsspecial  Introduktion til Rokortet
v/Chris Magh kl. 20.00

19.03 Forårsrengøring 09.0014.00

02.04 Standerhejsning

24.04 Åbent hus 14.0015.00

26.04 Åbent hus kl. 17.3018.30

01.05 Madpakketur i Københavns Havn fra Rokl.
SAS

05.05 Kr. Himmelfartstur til Struckmannsparken
fra Svanemøllen

10.05 Instruktionsstart. Herefter instruction tirs
og torsdage kl. 17.30.

12.05 Svedpåpanden roning i Hellerup

15.05 Pinseroning

23.05 Svedpåpanden roning i Sydhavnen

02.06 Svedpåpanden roning I Hellerup

05.06 Madpakketur Saltholm Rundt fra Rokl.
Øresund

13.06 Svedpåpanden roning i Sydhavnen

14.06 Tirsdagsspecial – Rotur til Dragør
Sydstrand med medbragt mad

23.06 Sankt Hans aften med middag, bål og
båltale

28.06 Grill i Lagunen

03.07 Madpakketur Amager Rundt fra Rokl.
SAS

10.07 Roklubben Øresunds 86 års fødselsdag

12.07 Tirsdagsspecial – Rotur til Saltholm Havn
med medbragt mad

07.08 Madpakketur til Ishøj fra Rokl. SAS

10.08 Svedpåpanden roning i Sydhavnen

14.08 Minironing

18.08 Svedpåpanden roning i Hellerup

27.08 Amagerregatta. Vært: Amager Ro &
Kajakklub

01.09 Svedpåpanden roning i Hellerup

811.09 World Rowing Masters Regatta på
Bagsværd Sø

16.09 Svedpåpanden roning i Sydhavnen.
Afslutningsfest.

29.10 Standerstrygning




