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Stroken

Først er der påske

så er der
standerhejsning



Kort nyt fra Generalforsamling
Tirsdag d. 12. februar 2008, kl. 19.00 blev der afholdt
generalforsamling. Efter 4 år som næstformand har
Anne Weichardt valgt at stoppe, hvorfor der skulle
findes en ny næstformand.

Den nye bestyrelsen ser ud som følger:
Leif Jønsson (formand)
Nonnie Westphall (næstformand)
Allan Elgaard (rochef)
Mogens Jørgensen (materialeforvalter)
Kurt Holm (kasserer)
Poul Jahn (husforvalter)
Lene Jacobsen (suppleant)
Wickie Gjesing (suppleant)

2 revisorer:
Det viste sig senere, at hverken Irene eller Palle ønskede
genvalg på baggrund af, at generalforsamlingen ikke
havde ændret titlerne til bilagskontrollanter. Arne Schultz
Christensen og Alex Vestergaard stillede op og blev
begge valgt.

Kim Westphall blev genvalgt som 1 revisorsuppleant.

Efter en noget skiftende vejrsæson 2007 kunne der
uddeles følgende
guld og sølvårer:
Guldåre
Ingolf Pedersen 1.807 km.
Birgit Sonne 1.761 km.
Sølvåre
Kurt Holm 1.065 km.
Poul Jahn   850 km.
Lene Jacobsen   815 km.
Hanne Vinther   805 km.

Red.

Påsketur til Berlin – AFLYST

Grundet manglende tilslutning til Påske-turen er den
blevet aflyst.

Red.

Rotider

I år vil ro-tiderne være:
Tirsdag og torsdage kl. 17.00 og kl. 18.00.

Hvis man kommer efter kl. 17.00 må man vente med at
ro til kl. 18.00.

Dette for at sikre, at alle får mulighed for at komme på
vandet.

Red.

Struckmannpark

Kr. Himmelfartsdag – 1. maj – er der traditionen tro
roertræf i Struckmannparken. Roere fra hele
Københavnskredsen kommer roende til
Struckmannparken for at nyde hinandens selskab i et par
timer. Vi roer normalt fra Roklubben Øresund omkring
kl. 8.00, hvis man vil/kan ro hele vejen.

Hvis man ikke vil/kan ro hele turen skal man selv træffe
de nødvendige aftaler, om at ro fra en anden klub eller
„kun“ ro den ene vej.

Hele turen er på 53 km.

Hold øje med opslagstavlen for tilmelding.

Red.

Åbent Hus

Søndag d. 27. april fra kl. 13 til 16.

Formålet er at hverve nye medlemmer.

På denne dag har Roklubben Øresund meget brug for
din hjælp. Ikke fordi du skal lave en masse arbejde, men
du skal være med til at repræsentere vores klub.

Nærmere information vil blive givet på næste
medlemsmøde samt der vil komme et opslag på
opslagstavlen.

Red.

Svømmeprøve

Fredag d. 28. marts kl. 18.00 vil der være mulighed for
at aflægge svømmeprøve i svømmehallen på Korsvej
Skole. Vi tager nogle årer med, så der vil være mulighed
for at svømme mellem 2 årer og ved selvsyn konstatere,
hvor meget de egentlig kan holde oppe – prøv det – det
er en rigtig god øvelse. Vi vil også tage nogle
redningsveste med, så du kan prøve at tage vesten på i
vandet.



Bidrag til Stroken
Opråb

En ny sæson står for døren med mange arrangementer
og oplevelser.

Det betyder også, at der vil blive udgivet yderlig 5
udgaver af Stroken, som vi gerne vil fylde med sjove,
interessante historier, sladder, referater fra fantastiske
ro-ferier osv.

Fra redaktørens side skal der derfor lyde en stor
opfordring til ALLE om at bidrage med ovenstående.
Det ville være dejligt, hvis flere sendte bidrag ind til
Stroken end de sædvanlige.

På forhånd tak.

Redaktøren

8 GP

Så er anstrengelserne overstået for denne gang. Det
sidste løb fandt sted lørdag d. 1. marts med afsluttende
medbragt frokost.

For interesserede kan man gå ind på hjemmesiden for
8GP, og se hvor fantastisk det er gået.

For entusiaster af 8GP kan det godt være et antiklimaks,
at det er slut for denne omgang, men fortvivl ikke 8GP
starter op igen til efteråret.

Red.

Medlemsmøde marts 2008
Den røde og gule mappe er kommet.
Der var kredsgeneralforsamling fredag d. 29.2 i DSR.

En ny struktur for kredsen blev vedtaget, således at man
vælger en formand, en Næstformand, samt en kasserer.
Desuden 2 til 6 bestyrelsesmedlemmer.

Disse bestyrelsesmedlemmer skal tage sig af specielle
sager såsom „Københavns Havn – Bagsværd Sø – lokal
planer.

Da denne ændring skal godkendes af hovedbestyrelsen,
må man vente til det er sket, og så indkalde til en ekstra
generalforsamling.

Forårsrengøring
Der er forårsrengøring lørdag den 8/3. Husk tilmelding –
listen hænger på opslagstavlen.

Standerhejsning
Der er standerhejsning den 29/3, men skal huske at
skrive sig på listen, hvis man vil være med til at grille.

Svømmeprøve
Fredag d. 28. marts er der svømmeprøve/svømning
mellem åre og m/ veste. En liste for tilmelding vil hænge
på opslagstavlen.

P-pladsen
P-pladsen er ændret til at gælde hele ugen også lør +
søn, men stadig 3 timer.

Standerhejsning
Lørdag d. 29. marts kl. 11.00

Standeren hejses kl. 11.00, herefter bydes traditionen tro
på en lille en. Efter opstrammeren er det tid for
omklædning og sæsonens første rotur.

Kl. ca. 15.00 vil grillen være klar. Du medbringer selv
din mad og vi hjælpes ad med at få dækket bord. For at
finde ud af, hvor mange kul, vi skal sætte over, beder vi
dig skrive dig på listen til spisning.

Se opslagstavlen.

KILOMETERJÆGERKLUB

Så er det atter tid til en rosæson med hvad det nu
indebærer.

Vi ønsker at genoptage den gode tradition med oprettelse
af en kilometerjægerklub.

Hvad er nu det for en størrelse?  Jo, - se det er nu
sådan, at man tænker sig grundigt om. Når man har
gjort det, melder man sig ind i klubben ved at angive det
antal kilometer, som man regner med at tilbagelægge i
løbet af sæsonen.

Se det var jo meget let, men det har selvfølgelig nogle
konsekvenser, at man melder sig ind i en sådan klub.

Konsekvenserne er følgende:

Man starter med et grundbeløb på 50,- kr.

Herefter betaler man 1 kr. for hver kilometer, som man
ikke nåede, eller fik roet for meget, så det er noget med



at tænke sig rigtig godt om og huske på, at man i løbet
af en sæson jo nok bliver presset til at ro lidt mere end
man måske havde tænkt sig.

Det er dog sådan, at man kun kan komme af med i alt
250,- kr. for sit medlemsskab.

Alle disse gode penge bliver så opkrævet lørdag den 24.
januar 2009, hvor der for beløbet bliver afholdt en fest.
Det er muligt, at festen kommet til at koste lidt,
afhængig af, hvor mange penge der kommer ind i
kilometerjægerklubben.

Til den tid kunne jeg så godt tænke mig lidt hjælp til at få
festen til at blive så vellykket som muligt.

Der vil ved standerhejsningen blive ophængt en
tilmeldingsliste i klubben. Listen vil så hænge indtil 1.
juni 2008, hvor den bliver taget ned. Herefter er det
bindende, hvad man har noteret på listen.

Idet jeg håber meget på en god rosæson med godt vejr,
samt en masse medlemmer i kilometerjægerklubben,
ønsker jeg alle en forrygende sæson.

Med rohilsen

Kurt.

Sved-På-Panden roning
10 km motions-kaproning ca. hver anden uge på
Øresund og i Havnen

Kunne du tænke dig at få motion og komme i træning -
samt at møde roere fra Københavnskredsens andre
roklubber? Så find et hold og vær med i de i alt 8 gange
10 km motionsroning i løbet af sæsonen.

Arrangementsdatoer:
Onsdag 14. maj Roklubben SAS
Torsdag 29. maj Hellerup Dame Roklub
Mandag 09. juni Roklubben SAS
Torsdag 26. juni Hellerup Dame Roklub
Onsdag 06. august Roklubben SAS (nu

med „Kaniner“)
Torsdag 21. august Hellerup Dame Roklub
Onsdag 03. september Roklubben SAS
Fredag 12. september Hellerup Dame Roklub

(afslutning)

· Mål: At få motion og komme i træning
· Distance: 10 km

· Bådtype: 2- og 4-åres inrigger

2-åres må max. deltage med 5 personer pr. hold
4-åres må max. deltage med 8 personer pr. hold

· Der ros efter DFfR’s handicap-point-beregning ved
langdistance-kaproning

· Deltager kategorier/pokaler/præmier:

1. Præmie til de 3 hold med flest handicap-points efter 8
gange

2. Præmie til det hold, der forbedrer sin tid mest over 8
gange

3. Præmie til det „Kanin“ hold med flest handicap-points
efter 4 gange

Der er pokal til det vindende hold i alle tre kategorier.

· Tid: Der ros i 2 heats cirka hver anden uge. Første
start kl. 17.30.

· Sted: I Havnen ved Islands Brygge eller på Øresund
ved Hellerup

· Tilmelding: Til dommerbordet senest 5 minutter før
start

· Start: Første gang torsdag den 14. maj 2008

Der kan ros i to heats, således at to hold kan benytte
samme båd. Første start går kl. 17.30. Dommerbordet
lukker kl. 20.00, så de hold, der starter i andet heat, skal
starte tidligt nok til, at de kan nå i mål inden kl. 20.00.

Efter roningen er der mulighed for at hygge sig sammen
alle sammen. I Roklubben SAS og Hellerup Dame
Roklub er der buffet til ca. 25,- kr. og kaffe ad libitum til
5,- kr. Drikkevarer kan ligeledes købes i roklubberne.

For yderligere information og tilmelding se Den Røde
Mappe i klubben eller på www.roningkbh.dk under
„Øvrig Information“.

Hanne Vinther



Teateraften
Lørdag den 9. februar var scenen igen sat i roklubbens
teaterklub.

Vi skulle denne gang ind og se en meget spændende
musical – The King And I.

Vi er jo nogle lidt ældre medlemmer der tydeligt – som
det var i går – kan huske filmversionen med Yul Brynner
og Deborah Kerr i hovedrollerne, så vi var jo spændte,
den vandt jo 5 oscars!

Vi mødtes i teatret og gik op for at indfinde os på vores
pladser.

Der er nogle medlemmer der lider af højdeskræk – uha
det var ikke rart. Ja – det kunne jo gå så galt at en af
dem faldt ned i lysopsætningen og så ville forestillingen
måske blive afbrudt – ikke nogen rar tanke.

Tæppet gik op og efter de indledende øvelser trådte
kongen så ind på scenen.

Jeg blev dybt skuffet – for meget hår og for lidt konge.

Nå det måtte jeg jo komme mig over, og det gik da også
meget godt i anden halvleg.

Jeg kom til at tænke på, at det var sandelig godt at
A.P.Møller samlede alle de vietnamesiske bådflygtninge
op – ellers ville der have været problemer med at få
besat rollerne til dem der skulle spille thailændere.(Det
foregik jo i Siam, som alle jo ved er Thailand i dag).

Arne kunne ikke forstå, hvorfor hans billet var dyrere
end vores når vi sad samme sted. Til det er der blot at
sige, at enten har Arne sat sig et forkert sted –
utænkeligt for en bogholder – eller også var det fordi vi
havde fået ungdomsbilletter.

Til stor overraskelse for alle endte det hele jo godt –
bortset fra at kongen døde - og en noget langtrukken
forestilling fandt sin afslutning.

Herefter strøg vi i klubben hvor Else Marie og Hanne på
vanlig vis havde stillet en menu på benene.

Inden da blev der affyret et flot og festligt fyrværkeri.
Alene det, at det er brandulovligt gjorde ligesom
oplevelsen mere spændende og overvældende.

Croissant fyldt med skaldyrssalat med efterfølgende
reijstafel med carry og specielversion til de to

tilstedeværende der ikke kan tåle karry – hvilken service.
Til dessert Kaffe kager og chokolade.

Vi var 37 deltagere til den formidable pris af kr. 100,00
pr. person inkl. hvidvin til forretten. Der var endda et
overskud til bådefonden – det er fantastisk.

Til sidst lige et surt opstød:

Synd for arrangørerne, at man ikke kan se røven for
bare skosåler så snart maden er indtaget – hvad med lidt
hjælp til oprydningen???

Endnu engang tusind tak til Else Marie og Hanne for nok
et helt fantastisk og meget hyggeligt arrangement. Jeg
glæder mig endnu engang til 2009.

Erik W.

Vintermarch
Søndag den 24. februar var der vintermarch i roklubben.

8 voksne samt et barnebarn var med på turen.

Hjemme i klubben havde Jytte – Bent samt undertegnede
travlt med at lave glögg. Den var dejlig varm da folk
kom hjem fra gåturen.

Medens vi ventede, fik vi besøg af flere der var ude og
nyde det gode vejr. Desværre var der ikke så mange, der
havde tilmeldt sig som sidste år, selvom vejret i år var
meget bedre.

Efter marchen var der spisning med medbragte
madpakker øl og snaps. Alt i alt en hyggelig søndag!

Leif



Klarmelding af bådene til sæson 2008
Det synes ikke særligt længe siden, at jeg sad og lavede
bådehold til klargøringen af vores både til den
kommende sæson 2008, som dengang var langt ud i
fremtiden.

Pludselig er dagene blevet over tre timer længere,
solsorten er i godt humør fra morgenstunden og
påskeliljerne i roklubbens bede blomstre allerede. Så ved
vi „sommertiden“ og dermed standerhejsningen er lige
om hjørnet, og vi igen kan stille både uret og vores
materiel frem, til at udøve vores dejlige sport på vandet.

Takket være god opbakning fra medlemmerne, til de
planlagte bådeholds terminer, er det igen i år lykkes at
gennemgå vores både og udbedre skader der er opstået i
sæsonens løb. Heldigvis har vi i år været skånet for de
helt store reparationer med bordudskiftning og lignende,
men vi har konstateret enkelte skader, ridser og dybe
mærker i træværket, som ikke kan have gået ubemærket
hen, men alligevel ikke var blevet meddelt i
„ANKEPROTOKOLLEN“ – som er det gule ringbind på
pulten ved rojournalen.

Også tak til Roklubben Øresunds Ældreroere, som også i
år har gennemgået og repareret vores årer.

Med en ny sæson stående for døren, skal jeg derfor
anmode om, at alle skader på vores materiel bliver
undersøgt, straks efter hjemkomst og udbedret korrekt -
hvis muligt, ellers meddeles det til undertegnede eller et
andet bestyrelsesmedlem. Hvis der er tvivl om bådens
sikkerhedsmæssige forsvarlige stand, tages den ud af
drift (med påhængt „Ude af drift“ skilt).

Alle skader og udbedringer skal beskrives i
Ankeprotokollen, inkl. dato og underskrift/medlems nr.

Lad mig afslutningsvis pointere, at når vi er aktive er der
altid en risiko for, at der kan opstå skader på materiellet,
og det er vi indstillet på, så ingen må have
betænkeligheder ved at meddele en skade. Konsekvensen
af manglende indberetning kan være, at udsætte andre
roere for problemer og vores delikate materiel for
unødigt forfald.

Tak for en god vintersæson og de bedste ønsker for
mange gode problemfrie km. i 2008.

Mogens

Nyt fra ældreroerne
Så er der ikke en måned til, at vi hejser standeren, og vi
igen skal på vandet.

Ældreroerne er stort set færdige med det planlagte
arbejde, og den 5. marts fik vi belønningen i form af en
middag, som Jytte, Kurt og Allan stod for. Den 6.
februar havde vi den månedlige onsdags spise, hvor
Jørn, Johnny og Arne serverede indbagt laks og
frikadeller med surt.

Onsdag den 12. marts har vi vores første ordinære
generalforsamling efter den stiftende. Der har jo været
lidt problemer med, at vi har lavet vores egen forening,
men herom kan I læse i referatet af generalforsamlingen.

Tilslutningen til vores onsdagsmøder har her i den sidste
tid været overvældende. Vi er over 30 hver gang, så vi
må rykke tættere sammen for at kunne sidde ved
bordene. Det giver jo en del penge i kaffekassen, men vi
er jo også nok mange, når den skal bruges til sin tid.

Holger



Deadline for indlæg til
næste Stroke er den 6.
maj 2008

Kilometerjægerfest
Definitionen på en fest hos Øresunds Ældreroere er:
Hvis der bliver danset, er det en fest. Ellers er det blot en
sammenkomst! Det var en Fest!

Ældre-roerne stod for en italiensk aften, hvor der var
pyntet op a la „Lady & Vagabonden“ med tøjsnore
henover bordene med vasketøj på.

Især mændene var optaget af at finde ud af, hvem de
raffinerede trusser størrelse 34 tilhørte, og hvem BH´en
med D-skålen tilhørte.

Maden var perfekt! Peer & Co. havde tilberedt rigtig
mange lækre italienske retter, som kom ind lidt ad
gangen og blev præsenteret på skraldespandsk (læs
italiensk). Men da ingen af os mestrede italiensk, var det
rigtig sjov. Hver gang blev der sagt: Det hedder noget i
retning af, og det smager godt! Ja, vi har smagt på det!
Og det smagte godt! Alt sammen! Også den cappacio,
som Kurt havde banket på hele eftermiddagen for at få
tynd og mør!

Inge-Lise havde overtalt (og det var vist ikke svært)
Finn, Jørgen og Jøns til at optræde som De Tre Tenorer,

nu da Pavarotti havde måtte melde fra. Deres optræden
vakte stor jubel, og der var indtil flere fremkaldelser og
ekstra numre!!

Den eneste udklædte på aftenen var Mafioso-Holger -
også kendt som kaffekassebestyrer. På et tidspunkt kom
han vildt omkring sig skydende igennem lokalet,
sorklædt med hat og solbriller! Næste år må vi jo afgøre
på forhånd, om det er tema-fest/karneval eller blot en
ualmindelig fin middag.

Den yngre generation kilometer-jægere var også mødt
op. De var glade for grænsen for kilometer-gælden på de
250 kr., da det ellers var blevet en meget dyr fest for
dem, da de ikke havde nået ret mange kilometre i forhold
til målet for 2007.

Nu må vi se, hvad de skriver på i 2008! De talte om på
aftenen, at de egentlig kunne skrive 10.000 km på? Det
ser da ud af noget! De kommer maksimum af med 250
kr. Tak til Øresunds Ældreroere for en meget fin fest, og
tak til senior-roerne for oprydning. Som senior-roer
håber jeg, ældre-roerne får mod på igen at stå for
Kilometerjægerfesten i 2009. Det kan ikke gøres bedre!

Hanne Vinther


