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Nye Medlemmer
I år byder vi velkommen til 5 nye medlemmer.

Instruktionen er i fuld gang og startede først i maj
måned med et informationsmøde. Her klargjorde
bestyrelsen overfor de interesserede bl.a. at roning tager
tid, men at det selvfølgelig er en dejlig sport. Derudover
blev der informeret om påklædning. En tur i bådhallen
blev der også tid til.

Første instruktion foregik på land, hvor de nye
medlemmer lærte om materiellet og om sikkerhed til søs.
Der var instruktion i ergometer samt i Godt Begyndt –
vores romaskine med to årer nede på pontonen. Her
lærer de kommandoerne og årens gang i vandet. De
efterfølgende instruktioner vil foregå på vandet, hvis
vejret ellers tillader det.

Red.

Medlemsmøder april & maj
Hver den første tirsdag i måneden er der medlemsmøde,
dvs. bestyrelsen informerer medlemmerne om, hvad der
sker inden for Dansk Forening for Roning (DFfR),
Københavnskredsen, Kastrup Tårnby Idrætsforening
(KTIS) og Roklubben Øresund. Og så har medlemmerne
lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen og bringe
emner op til debat.

Svømmeprøver
Fredag den 9. marts havde bestyrelsen sørget for, at der
var redningsveste og årer i svømmebadet ved
Korsvejens Skole, hvor vi disponerer over hallen mellem
18.00 og 20.00 vinteren igennem. Formålet var at træne
i at iføre sig redningsvest i vandet og svømme mellem to
årer. Det første er svært, det andet er ren afslapning.
Desværre var kun få mødt op til øvelsen samt
aflæggelse/opfriskning af svømmeprøven på de 300 m.

Mht. sikkerhed til søs, er det et emne, som tages op med
jævne mellemrum i DFfR og Københavnskredsen. Skal
man have årlige svømmeprøver etc.? Sikkerhed til søs
ligger os meget på sinde både i forhold til både nye og
gamle medlemmer. Vi medbringer altid redningsveste i
bådene, uanset om det er en lokal- eller langtur, vi
kræver svømmeprøver af nye, før de blive frigivet, der
undervises i førstehjælp, etc. Men baseret på erfaring
med uheld/kæntring, så indskærpes det, at vi er ekstra
agtpågivende ved skift i båden. Det er ved skift i båden,

at der især er fare for ubalance og kæntring. Så
koncentrer jer ved skift!

Materiellet
Som I kan læse andet steds i bladet, er alle bådvogne
blevet forsynet med fine navneskilte, så nu SKAL alle
både anbringes i den rigtige bådvogn, især da båd og
bådvogn kalibreres, så der er ligevægt i lasten på
trucken, og bådens bord ikke trykkes af gjordene på
bådvognen, når båden ikke ligger rigtigt på forskottet.

Apropos har Mogens og Jan P. repareret 4-åres Øresund
for „liggesår“, dvs. 1½ bord er skiftet, fordi bordene er
blevet trykket af bådvognens gjorde ved ophaling.

2-åres Peberholm har fået repareret fibercoaten efter
skaden sidste år, hvor et årehåndtag truede med at gå ud
gennem siden af båden og lavede en bule i overfladen, så
coaten krakelerede.

Alle fiberårer har fået nye og bedre lommer, som ikke
ligner en bananskrald med enderne strittende ud. Så slut
med gaffatape til at holde sammen på lommerne.

Husk for øvrigt altid at lægge årerne på pontonen med
årebladets bue opad, så bemalingen ikke slides af.

Og husk så også lige ved spuling af både at slukke for
vandet i vandslangen på grebet i væggen og ikke kun ved
at lukke for dysen på vandslangen. Det sidste giver
risiko for unødigt vandspild.

Slæbested
I samarbejde med Havnekontoret gennemgås slæbestedet
med en tømrer for udskiftning af råddent træ, forbedring
af metal trædeplader, etc.

Instruktion
Instruktionen er startet, og rochefen har fået alle
instruktionsvagter besat i maj måned. Ligesom de to
seneste år foregår de første 1-2 gange på land i
henholdsvis ergometer og romaskinen Godt-Begyndt på
pontonen samt materialelære i bådhallen. Desværre har
færre end 10 nye medlemmer meldt sig til instruktionen i
år. Instruktionen afsluttes med en fællestur 9-10. juni,
hvor nye og gamle roere tager på weekend sammen og
ror lidt længere end de sædvanlige 10-12 km.

Amagerregatta
Årets kaproning mellem roklubberne på Amager foregår
i år lørdag den 25. august. Dragør Roklub er vært i år.
Banerne kommer til at ligge skråt ind i bugten fra



Øresund, så det lave vand undgås på de inderste baner.
Festen kommer til at foregå i et telt på forpladsen ved
roklubben.

Alle roere bedes reservere dagen, så vi kan stille hold i
alle 15 løb. Der er også løb for kaniner.

Rostatistik
Wickie har påtaget sig at
føre rostatistikken.
Ligesom alle hendes
forgængere på posten
klager hun over, vi
skriver navnene i rojournalen for utydeligt.
Medlemsnummeret er selvfølgelig en hjælp til at tyde
kragetæerne, og derfor er ældre-roerne nu også blevet
tildelt numre. De starter alle med 33.

Diverse
Hold øje med opslagstavlen. Her er information om
sommer otter grand prix a la vinterens 8GP i ergometer
– blot til vands, mulighed for leje af DFfR’s
udstationerede både til ferielangtur eller weekendture,
langdistancekaproninger i Danmark, færdselsregler i
naturen, etc.

Hanne Vinther

Beskeder fra bestyrelsen
Flagning med splitflag
I forbindelse med en privat fest i klubben er deri klubben
flaget med splitflaget. Det er der et privat medlem der
har klaget over. Bestyrelsen har undersøgt reglerne for
benyttelse af splitflaget og kommet frem til at det KUN
må benyttes ved klubarrangementer. I samme
forbindelse har klubben indkøbt et almindeligt
Dannebrog som kan benyttes til private fester.

Svaneklapperne
Båden Svaneklapperne har fået lov til at ligge på
værkstedet i sommerperioden, når værkstedet ikke
benyttes til større reparationer.

Brug af både onsdag formiddag.
Det er tidligere blevet besluttet at ældreafdelingen har
rådighed over bådene hver onsdag mellem kl. 10 og kl.
13. Det betyder alle både.

Andre medlemmer kan dog vælge både efter kl. 1030 af
dem der måtte være tilbage. Ligeledes kan alle både
benyttes, hvis de er tilbage inden kl. 10.

Københavnskredsens Sved-på-panden-
roning
Første af rosæsonens otte 10-kilomters
motionskaproninger er den 10. maj med start fra
Hellerup Dame Roklub.

Roklubben Øresund deltager med fire 4-åres og én 2-
åres, bestående af hhv. 8 og 5 personer inkl. reserver, så
det er rigtig mange roere, der er af huse de dage, hvor
der er Sved-på-panden-roning:

Onsdag 23. maj Roklubben SAS
Torsdag 7. juni Hellerup Dame Roklub
Mandag 25. juni Roklubben SAS
Torsdag 02. aug. Hellerup Dame Roklub

(nu med „Kaniner“)
Onsdag 15. aug. Roklubben SAS
Torsdag 30. aug. Hellerup Dame Roklub
Fredag 07. sept. Roklubben SAS (afslutning)

Der ros i to heats. Første start går kl. 17.30.
Dommerbordet lukker kl. 20.00, så hold, der starter i
andet heat, skal starte tidligt nok til, at de kan nå i mål
inden kl. 20.00. Formålet hermed er at skaffe både nok
til alle hold, dvs. to hold deles om én båd. Således deles
vores fire 4-åres om to 4-åres både.

Efter sommerferien er der mulighed for kaniner at være
med allerede den første sæson, de ror. Det er torsdag
den 2. august og de sidste 4 gange.

Kom ned og se Sved-på-panden-roningen. Der er rigtig
mange hold med fra Københavnskredsens roklubber, og
der sker hele tiden noget på vandet og/eller på kajen.

Hanne Vinther



Madpakketure
Ishøj søndag den 3. juni
Søndag den 3. juni kl. 09.00 ror vi fra Roklubben SAS,
Islands Brygge 66B, igennem slusen ved Sjællandsbroen
med kurs mod Ishøj langs strandparken.
Formiddagskaffen indtages undervejs ved Brøndby
Roklub bag ved Avedøreværket.

De hjemmesmurte klemmer indtages til frokost ved Ishøj
Roklub, hvorefter vi måske skilles i to hold: 1) Nogen
der fortsætter roturen sydover mod Hundige/Mosede 2)
Nogen der går på kunstmuseet Arken og ser Duane
Hanssons skulpturer af den amerikanske drøm
(bodybuilderen, cowboyen, familiehunden,
pensionisten). Pris 50,- kr. for voksne.

Slusen i Sydhavnen åbner igen kl. 17.00, så hjemturen
tilpasses herefter. Hvis vi er i god tid, lægger vi ind i
Hvidovre Roklub og drikker den sidste termokaffe.
Ellers ror vi bare tilbage til Roklubben SAS.

En heldagstur på 25-35 km. Tilmelding på opslagstavlen
torsdag 31. maj.

Søndag den 1. juli
Alt afhængig af vejret går turen rundt om Saltholm eller
en tur langs Amagers kyst. Det skal være næsten
vindstille for, at vi ror rundt om Saltholm. Hvis bare
vinden ikke er kraftig fra en østlig retning, har vi
mulighed for at gå sydover mod Dragør/Fortet/Søvang.

Tilmelding på opslagstavlen torsdag den 28. juni.

Hanne Vinther

Referat af Københavns Havn 6. maj
Vi var 14 roere fra hhv. Roklubben SAS og Øresund,
som var helt „pirate“ søndag morgen til at ro en tur ind
til Københavns Havn, nærmere betegnet Roklubben SAS
på Islands Brygge. Kl. 10.03 var holdene skrevet ind i
rojournalen og bådene på vej til at blive søsat!

Solen skinnede fra en skyfri himmel, og undervejs fik vi
bekræftet, at Havnens vande ikke altid behøver at være
stille, og at Øresunds vande ikke altid er urolige. Vi fik
også bekræftet, at Havnerundfarten sejler lige ud uanset
andre bådes kurs - med ca. 5 liter vand indenbords hos
os som følge. Noget nyt er, at Havnebussen tuder, når
den bakker ud fra stoppestederne, og det er en god ting,
så man kan tage højde for bussens rute og hæksøer.

Fra Lynetteløbet roede vi ind bag Langeliniekajen og så
den nye havfrue, som ligger der på Amagerregattaens
bane 1 på en dynge sten. Nogle fandt, at den nye
havfrue så en smule grotesk ud, mens andre blot
undrede sig over, hvor havfruens fiskehale var blevet af.
Men selv havfruer har måske i dag brug for at stå på
sine egne to ben?

Nu ville mange jo mene, at det nu var tid til en pause,
men der var gået roning i det …. Så vi susede sydover
igennem Christianshavns Kanal mod Bryggen. Det var
med vilje, vi sprang Langelinie Havnen over, da B&W
Roklubbens store flade pontoner er væk, og er blevet
erstattet af et slæbested og nogle høje, smalle, vippende
pontoner. Det kræver næsten, man tager båden på land,
når man besøger B&W. Så er I advaret!

I Roklubben SAS tog Helle imod med kaffe, og Pia
havde bagt en rigtig dejlig kage. Mogens sørgede for
snapse-smagning til vores hjemmesmurte madpakker.

Så gik turen hjemover igennem Frederiksholms Kanal og
bagom Holmen, hvor de var i gang med at genopføre de
brændte bådskure. Vi spottede også en ny kajakklub der.

Da vi kom fri af Lynetteløbet, var det op ad bakke i let
frisk sydlig vind. Og vi var enige om, at det ville have
været dejligt, om vi havde kunne gå bagom Benzinøen,
frem for at ligge helt ude i sejlrenden. Efter etableringen
af den nye kæmpe lystbådehavn syd for Benzinøen er
„projekt uddybning af farvandet bag Benzinøen“ helt
påtrængende, hvis roere fortsat skal kunne passere
henholdsvis nord- og sydover.

Vel hjemme igen med branket hud, var det tid til en
pilsner eller en kop kaffe, inden vi skiltes efter en dejlig
søndagsmadpakketur på 33 km.

Hanne Vinther

Bådnavne på bådvogne
I løbet af april måned er det lykkes at få monteret
navneskilt på alle bådvogne (inriggere og Svane-
klapperne). Navneskiltet er monteret på „Styrbord“ side
af vognen, således det altid vil være synligt fra pontonen
når vognen køres ned ad rampen. Det er alle
besætningers pligt, at sørge for overensstemmelse
mellem navnet på båd og vogn, når materiellet anbringes
i bådhallen. Der er samtidig lavet et opslag ved
skrivepulten, som informerer om det nye tiltag.



Endvidere har de fleste både også en diskret markering
(hvid maling eller tape), udvendig omkring forreste skot,
på øverste bord, der indikerer bådens placering på den
forreste bærestrop på bådvognen. Denne markering er til
gavn for båden, så den hviler de rigtige steder, men også
for balancen af båd og vogn, når sættet skal løftes med
„liften“. Både der mangler markering, vil løbende blive
opdateret.

M.v.h.
Materialeforvalteren

Tutten
Varmluftovnen i
komfuret er stået af,
og vi må anskaffe et
nyt komfur.

Ellers er alt ved det
gamle, hvor
medlemmerne skiftes til at skrive sig på listen på
køkkendøren til at tage en Tutvagt, dvs. lave mad til
klubaftenerne tirsdag.

Indtil det bliver lidt varmere i vejret og roturene længere,
er der spisning kl. 20.00, men når vi når juni cirka,
spiser vi først kl. 21.00.

Maden tirsdag kan enten være en lille varm ret eller
noget rugbrød med pålæg. Du har ca. 300 kr. at købe
ind for, så det løber rundt med en menu-pris på 25,- kr.,
når vi er 15 spisende.

Det er umuligt at beregne, hvor meget mad der skal til.
Er vejret godt, er vi måske 25 til spisning. Er vejret
skidt, er vi måske 10. Indkøbene er jo gjort, når vi tager
på vandet, så det er begrænset, hvad man kan trylle
med.

Alligevel er det en stor hjælp for Tutvagten, når roerne
krydser af på ro-tilmeldingssedlen, om de bliver at spise.
For der er jo altid ét eller andet i fryseren, som kan
optøs i en fart, hvis vi er mange. Omvendt er det
ærgerligt at få lavet en masse mad, og så de fleste tager
direkte hjem efter roningen uden at spise.

Til nye medlemmer vil jeg sige: Det er en god idé at tage
en Tutvagt – evt. sammen med en anden ny eller et
gammelt medlem. På den måde lærer du hurtigt din klub
og dens medlemmer at kende.

Har du spørgsmål, så kontakt mig.

Hanne Vinther
40 34 75 35

Mere om køkkenregionerne
Husforvalteren har opsat et skab i fyr-rummet til lager af
køkken- og toiletruller. Sidstnævnte er altså ikke længere
at finde i herrernes omklædningsrum.

2 x Anne (P & W) vil snarest rydde op i
udlejningsskabet. Derefter er det (fortsat) op til
medlemmerne at holde orden, dvs. der altid skal være et
fuldt sæt service i udlejningsskabet, som ikke blandes
med det daglige service i Tutten.

10 års-jubilæum hos ældreroerne
Tro det eller ej, det er i år 10 år siden, nogle fremsynede
Øresundere, bla. hanne Vinther og John Hansen, fik den
ide at kopiere noget, de havde hørt om fra Lyngby
Roklubb, „Ældreroning“. De fik en aftale i stand med
Ældre Sagen i Tårnby om at lave en  roafdeling, og de
første både med ældreroere gik på vandet i maj 1997,
efter instruktion i KR’s robassiner.

Efter en start med 26 medlemmer udviklede det sig til en
succes, så vi i dag er omkring de fyrre, hvoraf omkring
30 møder op hver onsdag. Foruden roning har vi også et
pragtfuldt socialt samvær med fester ved enhver given
lejlighed, og jubilæet er selvfølgelig også fejret med en
stor fest den 16. maj, og den vil blive refereret i næste
nummer af Stroken.

Der er i anledning af jubilæet udarbejdet et
jubilæumsskrift på 14 sider, som udleveres til
medlemmerne ved festen. Hvis der skulle være nogle af
roklubbens øvrige medlemmer, der er interesseret i dette,
vil det blive sat til salg fra torsdag den 17. maj. Prisen er
endnu ikke fastsat, men den vil blive overkommelig, og
det kan bestilles hos de bestyrelsesmedlemmer, der også
er medlemmer hos ældreroerne: Kurt, Allan, og Leif.

Holger Møller
Ældreroer

Klabautermanden
Sådan nogle socialdemokrater, skidesprællere, etc., som
Egon Olsen ville sige.



Tror I ikke Klabautermanden ankom tidlig om morgen
på arbejdernes kampdag tirsdag den 1. maj, hvor
Klabautermandssæsonen startede? Måske havde Dragør
roerne alligevel været tidlig oppe til 1. maj møde?

Siden er Klabautermanden blevet roet flittigt frem og
tilbage mellem Roklubben Øresund og Dragør Roklub.
Idéen er at styrke roaktiviteten ved at vi kommer flere
gange til Dragør for at aflevere Klabautermanden. Hver
overnatning i klubben koster nemlig klubben en øl til den
hyggelige årlige Dragør/Øresund frokost/ølsmagning
efter rosæsonens afslutning.

Til information er Klabautermanden et gulmalet
træhovede. Se mere om reglerne i Stroken nr. 1 2007 på
www.roklubbenoeresund.dk.

Hanne Vinther

Det kulturelle hjørne
I forsættelse af Hanne Vinthers artikel i sidste nummer af
Stroken i indslaget om „vintermarch“ skriver Hanne
bl.a.:
„der er opsat en vikingeskibsagtig skulptur på græshøjen
henne ved solbadet“.

Og det er helt rigtigt: Tårnby Kommune har anskaffet en
todelt granitskulptur af kunstneren Claes Hake og har
fået sat den op i

Kastrup Strandpark. Titlen er „Skulptur 1993“, og den
er lavet af bohusgranit. Prisen for en sådan svend er
350.000 kr., men det er kun de 100.000 kr. Tårnby
Kommune har måttet ryste op med. Hovedparten, de
250.000 kr., er nemlig kommet via et fondstilskud fra
Gunnar og Birgit Haastrup-Vigs fond.

Om kunstneren er der følgende at sige: Claes Hake er
født i n1945, opvokset i Sverige og nu bosiddende i
henholdsvis Gøteborg og New York. Han begyndte som
maler, men gik hurtig over til at arbejde med skulpturer.
Karakteristisk for ham er en tidløs monumental stil, og
hans skulpturer giver ofte associationer til store
monumenter fra fortiden .Han kan ses adskillige steder i
Sverige, bl.a. er der en del værker i Malmø, men også
her i Danmark har vi mange muligheder: der er
eksempler på hans kunst bl.a. i byerne Kolding og
Hjørring, han har lavet en granitport ved Roskilde
Universitet, og nu kan hans solide „Skulptur 1993“ altså
også beundres i Kastrup Strandpark.

Sladderspalte
Hørt på søndagsturen
Jan Palm: Jeg har været tidlig oppe og på arbejde kl.
06.00 i morges!!
Allan: Nåh og hvad så? På det tidspunkt har du jo heller
ikke andet at lave?

:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-O

Har hørt, at Grønland bliver invaderet af flere roere fra
Øresund i længere og kortere perioder. Det grønlandske
hjemmestyre er blevet advaret om den kommende
invasion.

Stort tillykke
En rekord stor deltagelse i vinterens
lokalstyrmandskursus har resulteret i, at vi nu kan sige
tillykke til 13 nye lokalstyrmænd:
Claus Salling
Lise Salling
Birgit Østergaard
Gitte Clemmensen
Dina Clemmensen
Jacob Majvig
Rune Nielsen
Kim Westphall
Nonnie Westphall
Gitte Sandbæk
Flemming Sandbæk
Chris Elving
John Hansen

Ved redaktionens deadline manglede der stadig at blive
frigivet 2 lokalstyrmænd.

Bemærk venligst, at næste deadline for indlæg til
stroken er den 3. juli 2007.


