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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 18. september 2014

Rotider
Ro tiderne i år vil være:
Tirsdag og torsdag kl. 17.00.
Bestyrelsen.
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Amagerregatta

Lørdag d. 30. august 2014 hos B&W

Som nævnt i sidste udgave af Stroken, nærmer vi os
årets kaproning mellem roklubberne på Amager.

Kaproningen foregår som sædvanlig den sidste lørdag
i august, dvs. den 30. august 2014.
Arrangementet afholdes af B&W.

Starten er rykket frem til kl. 12:00, da vi skal være
færdige inden Oslo båden lægger fra kaj kl. 16:30.

Der vil blive sat en tilmelding op på opslagstavlen for
hold, hvor I bedes skrive jer på, hvis I har samlet et
hold eller bare gerne vil deltage.

Når vi nærmer os august vil der også komme
tilmelding til festen om aftenen. Højdepunktet efter
en slidsom, adrenalin og succesfuldt dag.

Da I allerede har reserveret denne dag i kalenderen,
drejer det sig kun om, at I allerede nu tænker på at
danne et båd hold og starte træningen.

Red.

Starttidspunkt er kl. 12:00

Løbsrækkefølgen til Amagerregattaen er:

Løb 01. Drenge/piger, single sculler, 750 m
Løb 02. Blandet senior (max. 2 herrer), 4åres, 1000 m
Løb 03. Damer, single sculler, 750 m
Løb 04. Blandet ungdom, 4åres, 1000 m
Løb 05. Senior herre, 2åres, 1000 m
Løb 06. Old girls (+35 år), 4åres, 1000 m
Løb 07. Kanin herre, 2åres, 750 m
Løb 08. Blandet +60, 4åres, 750 m

Pause

Løb 09. Senior dame, 4åres, 1000 m
Løb 10. Herre, single sculler, 1000 m
Løb 11. Kanin dame, 2åres, 750 m
Løb 12. Grand old boys (+50), 4åres, 750 m
Løb 13. Grand old girls (+50), 2åres, 750 m
Løb 14. Old Boys (+35), 4åres, 1000 m
Løb 15. Senior dame, 2åres, 750 m
Løb 16. Senior herre, 4åres, 1500 m

HUSK KLUBTRØJER

Klubbens fødselsdag
10. juli
Torsdag den 10. juli fejrer vi klubbens 84 års
fødselsdag.

I den anledning har vi inviteret SAS og Dragør til at
være med og fejre dagen.

Da det er en almindelig roaften, skal vi selvfølgelig ud
og ro inden der vil blive serveret en let ret med
efterfølgende kaffe og kage.

Hvis man også gerne vil give en hjælpende hånd med
til arrangementet kan dette også stadig lade sig gøre.
Kontakt Mette og skriv dig på joblisten.

Bestyrelsen

Fyraftensroning fredag
25. juli
Vi planlægger at ro mod Dragør kl. 17.00 fredag efter
arbejde.

I skrivende stund ved vi ikke om målet for det
kulinariske oplevelser bliver på Dragør Fort til grill
eller til spisning i Dragør Sejlklub ved siden af Dragør
Roklub.

Hold øje med opslagstavlen for tilmelding senest 24.
juli.

Måneskinstur
Det er Måneskinstur fredag 22. august. Dette er et
fælles arrangement for Øresunds Ældreroere og
Roklubben Øresund. Afgang kl. 19.00 med kurs mod
Dragør Søbad, hvor vi går i land og får noget mad, for
senere at ro hjem i måneskin.

Tilmelding på opslagstavlen.
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...til Københavns Havn
Søndag den 3. august kl. 10.00

Sammen med Roklubben SAS og Dragør Roklub ror vi
fra Kastrup langs Amager Strand, udenom
strandparken og Benzinøen, og igennem Lynette
løbet ind i Københavns havn.

Vi ror forbi Operaen og Det Nye Skuespilhus. Vi ror
igennem den smalle og hyggelige Christianshavns
kanal og krydser havnen ved den Sorte Diamant. Vi ror
igennem Frederiksholms Kanal forbi Christiansborg,
bagom Holmen og til Trekroner Fortet.

Vi spiser sen frokost på Trekroner Fort og nyder
udsigten ud over København og Øresund.

Vi returnerer til Kastrup gennem lagunen i Amager
Strandpark.

En tur på ca.30 km (2 x 10 km fra/til Kastrup til/fra
Havnen og 10 km rundt i Havnen).

Husk en stor madpakke og drikkevarer samt
kaffe/kage.

Regn med tilbagekomst omkring 17.0018.00 tiden.

Hvis vejret driller, ror vi fra Roklubben SAS.

Tilmelding på opslagstavlen senest torsdag den 31.
juli.

... til Furesøen
Søndag dem 14. september

I år satser vi på, at Københavnskredsen arrangerer en
fællestur på Furesøen den 14. september. Der er ikke
kommet information ud om arrangementet endnu, så
hold øje med opslagstavlen i august mht. tidspunkt og
tilmelding.

En tur fra Furesø Roklub på ca. 20 km på den smukke
sø; en helt anderledes fornemmelse at ro på ”tungt”
søvand frem for Øresunds salte vande.

Vi finder ud af fælles transport til Furesø Roklub.

Løvfaldstur på Esrum Sø
Søndag den 5. oktober kl. 10.00

Rochef i Roklubben SAS, Pia Madsen, låner både til os
i Fredensborg Roklub, så vi kan ro os en tur på Esrum
Sø.

Vi satser på en rigtig fin efterårsdag med høj klar
himmel, solskin og blikvand.

Fælles transport til Fredensborg arrangeres.

Mvh/Hanne Vinther
Tlf. 4034 7535

Madpakketure

Miniroerdag
Søndag d. 17. august holder vi en familiedag.

Den dag inviterer vi alle vore miniroere og andre
”roerbørn” til at hygge sig i klubben og på vandet
sammen med deres forældre/bedsteforældre. Så de
kan opleve, hvorfor far, mor, bedstemor og bedstefar
tilbringer så megen tid i roklubben.

Vi starter kl. 10.00 med roning og slutter af med
grillpølser og is.

Er man lille af statur og f.eks. under 8 år, så får man en
plads hos styrmanden på styrmandssædet. Ellers får
man et rosæde og en åre i en 4åres. Husk endelig
redningsveste til de små.

Tilbuddet gælder også alle de voksne ”børn”. Flere af
vores roere har jo børn omkring de 20 år. Tag dem
med i roklubben denne dag – så laver vi nogle super
hold med de unge mennesker.

Har du lyst at hjælpe – evt. også med at være ”flå
abe”; altså hjælpe med at sikre at bådene
har styrefart – så tilmeld dig på listen, som bliver
hængt op på opslagstavlen.

Vi garanterer alle en super rooplevelse. Og
forhåbentlig rekrutteres nye miniroere til afdelingen.

Hold øje med opslagstavlen for yderlig for tilmelding.

Bestyrelsen
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Lagkage hos Gefion

Tirsdag d. 17/6 var der – traditionen tro – linet op til
en gang lagkageroning fra Roklubben Gefion.

Vejret var perfekt: Strålende sol og næsten ingen vind,
og trods heftig myldretidstrafik omkring Kgs. Nytorv
lykkedes det alle 15 tilmeldte roere at nå frem i
(næsten) tide.

Kurt havde på forhånd sat holdene, og undertegnede
blev sat i en 4årers med kaninerne Helen og Steffen
samt de erfarne roere Mogens (Cox) og Hanne
(Stroke).

Gefion var åbenbart på det tidspunkt løbet tør for 4
årers både, så vi blev kostet over til naboen ”Skjold”,
hvor Mogens fik organiseret en båd ved navn Dragør
II. Efter klargøring gik der en rum tid med at få skrevet
os ind via den elektroniske ”bog”, men vi kom da på
vandet ved 17.30tiden, hvorefter vi roede nordpå.
For de 3 af os var det første gang, vi roede i fremmed
farvand, og det var en interessant oplevelse at erfare,
at der, trods den ringe vind, alligevel var en ret så
livlig sø. Der blev i båden ligefrem mumlet højlydt om,
at vi savnede Lagunen.

Da vi nu var kommet lidt sent af sted, og vi jo absolut
ikke ville komme for sent til bespisningen, vedtog
Mogens, at vi kunne nøjes med en tur over Tuborg
Havn til Hellerup. Her roede vi lidt rundt og skævede

misundeligt til de pæne villaer, inden turen gik tilbage
til Svanemøllehavnen.

Båden blev tilbageleveret med et ”Tak for lån”, og vi
fik med fælles hjælp tastet os ud af ”bogen” igen.
Computeren regnede ud, at vi havde roet 8 km – ikke
meget, men alligevel en pæn lang tur ved samme åre.
Derefter gik vi pænt, og i samlet flok, op i Gefions
klubhus, hvor traktementet, som vanligt, stod på chili
con carne efterfulgt af et overdådigt udvalg af
lagkager. Jeg talte 6 forskellige af slagsen, men havde
simpelthen kun plads til at smage de 4 – hvoraf
jordbærlagkagen var min personlige favorit  .

Med fyldte maver vendte vi snuden hjemad i bil, hvor
vi talte om, at det var godt, vi i det mindste ikke skulle
ro hjem.

/Stig
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Grill på stranden
Tirsdag den 24. juni 2014

Vi roede afsted i det fineste sommervejr på et
spejlblankt Øresund, og vendte tilbage i et råkoldt
efterårsvejr i kæmpe bølger fra nordøst.

Det var den korte version af årets
udgave af Grill på stranden, som
Jytte, Bent, Jøns & Arne igen var
værter for. Jytte og Kurts barnebarn
Henriette var med som kassemester.
Tak til alle fem.

En fireåres og tre toåres var med
på turen. Alle lagde kursen øst om
sandøen på det spejlblanke vand.
Ovre i Sverige lynede det, og vi
kunne godt se regnen stod ned i
stænger, men hos os skinnede solen.

Da vi lagde an til landing på
stranden i lagunen stod Bent som
sædvanlig klar i sine waders til at
tage imod os og hjælpe med at få
bådene på land.

Der var dækket fint bord med rød
dug og pølser, salat og brød var klar.
Super. Så det kan nok være de
mange langdistancesvømmere

kiggede misundeligt på vores måltid, inden de
kastede sig i det kolde vand. Ved den lejlighed talte vi
om, at alle svømmere (stort set) nu bærer badehætter
i pangfarver, så de er nemme at se i vandet og styre
udenom.

Alt var godt, men så kan det da nok være, at sorte
skyer trak op, det blæste op, og søen rejste sig – selv
inde i lagunen var der skumtoppe på bølgerne.
Paptallerkener og salat hvirvlede rundt i luften,
dugene blæste af bordene, og alle iførte sig alt det
ekstra vindtætte tøj, man kunne få fat på.

Så det var med spænding, at vi
nærmede os udsejlingen fra lagunen.
Og ganske rigtigt! Øresund var blevet
til et frådende hav. Toåres klarer sig jo
altid bedre gennem bølgerne end fire
åres, som jo er længere og kommer op
at ride på to bølgerygge. Men vi fik
alle vand indenbords, og i fireren så vi
Lise hoppe op og ned på ettersædet.
Hun kunne simpelthen ikke sidde fast
på sædet. Heldigvis kom alle godt
tilbage til roklubben, men vi var alle
lidt rystede over, at vejret kan ændre
sig hurtigt.

Hanne Vinther
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Vi måtte stå op allerede kl. 01:45 pinsemorgen så vi
kunne mødes med Birgit Østergaard kl. 02:15 og
sammen cykle ud til SAS Roklub, hvor vi skulle være kl.
03:00.

Der var i alt 9 roere, hvoraf 6 var fra Øresund, nemlig
Lis, Birgit, Kim, Kurt, Ingolf og mig selv. De 2 damer
fra SAS havde overnattet i klubhuset for at være sikre
på at komme op.

Det var vindstille og vi havde en skøn tur ud til 50øre
løbet. Vi fik hilst på en del mennesker, som endnu ikke
var taget hjem. Der var også nogle som fik sig en
morgendukkert i havnen. Da vi nåede ud til
Refshaleøen, var freden forbi. Der var stadig fuld i
Distortion festen med fyrværkeri, afbrænding af
bildæk og ”musik”, hvis man da kan kalde det musik.

Uden for 50øre løbet lagde vi de 3 både sammen i
god tid til at se en alle tiders solopgang på en skyfri

himmel kl. 04:27. Vi fik en lille en til halsen for at fejre
det smukke syn.

Vi roede tilbage gennem Christianshavns Kanal, men
det var ikke muligt at købe morgenbrød hos
lagkagebageren, idet han først åbnede kl. 07:00. Vi
var tilbage i SAS ca. kl. 06:00 og en af SAS roerne
kørte i byen og fandt en bager, som havde åbnet.

Vi hyggede os over et dejligt morgenmåltid og kunne
så cykle hjem for at få en lille lur.

Mange tak til SAS for et godt arrangement. Det kan
varmt anbefales Øresundsroere at tage på
pinsemorgentur næste år, selvom man skal m e g e t
tidligt op.

Rotur fra SAS Pinsemorgen den 8. juni 2014
Af Birgit Sonne
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Sankt Hans Aften

Af Lene Jacobsen

Eftermiddagen startede med en lille rotur for dem,
der ønskede det. Imens der blev roet var der travlhed
i klubben med at gøre alt klart til middagen.

Da vi kom ind, var det ellers med at skynde sig, for vi
havde været lidt for længe på vandet, så vi var ved at
komme for sent til velkomstdrink og middag.

Vi startede herefter med en forret af laks med spinat.
Hovedretten var Kurt’s skønne saltede oksefilet fra
grillen, som var lækker som sædvanlig med salat og

flødestuvede kartofter mv. Desserten bestod af
klubbens hofret – grillede bananer med tilbehør.

Så var det tid til at samle alle 68 omkring Sankt Hans
bålet. Arne havde tyvstartet lidt ved at antænde
hyggebålene i siderne, sikkert foranlediget af, at
Røsen også holdt Sankt Hans og allerede havde gang i
deres bål.

Det var en glad lille heks på bålet, og hun havde
åbenbart ikke tænkt sig at overgive sig uden kamp,
for det tog en rum tid før ilden tog fat og futtede
hende af til Bloksbjerg.

Imens holdt årets båltager Stig Riiber talen med
udgangspunkt i tid – se talen andetsteds i Stroken.
Herefter var det tid til Midsommer visen, efterfulgt af
Øresund sangen og de røde prikker.

Nogle blev stående for at se bålet brænde ned, mens
andre igen gik ind for at få lidt kaffe og feste videre.

Stor tak til Hanne, Grillmester Kurt og Lena for
arrangementet samt for alle der gav en hånd med før
– under – og efter.
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Af Stig Riiber

Jeg fik en email fra Hanne i går, hvori jeg blev spurgt,
om ikke jeg kunne tænke mig at holde båltalen i år.
Jeg var på det tidspunkt formentlig stadig under
indflydelse af de enorme mængder vin og spiritus,
som jeg dagen før havde indtaget under vores årlige
grundejerforeningsfest, og derfor blev jeg både
smigret, og glad – og svarede kækt tilbage, at det var
der da ingen problemer i. Det var først senere på
aftenen i går – og i særdeleshed her til morgen – at
jeg blev slået med rædsel for: Hvad i alverden siger
man egentlig i en båltale?

Jeg må tilstå, at mine erfaringer med båltaler
begrænser sig til min barndom på Amager Strand,
hvor nærmeste Sankt Hansbål fra vores bopæl, var
kommunisternes – og udover det år, hvor de
afbrændte en dukke af Præsident Nixon i stedet for
en heks, er der ikke rigtigt noget, der har sat sig fast i
min erindring, så jeg har i stedet, med udgangspunkt i
”Sankt Hans og Midsommertid”, valgt at fokusere på
begrebet ”Tid” – og jeg har følgende betragtninger:

For det første kommer Sankt Hans altid bag på mig.
Jeg ved godt, at vi allerede har passeret
sommersolhverv – dagene er faktisk begyndt at blive
kortere – og alligevel har de fleste af os endnu vores
sommerferie til gode. Midsommer er for mig midten
af min sommerferie, så her kolliderer kalenderens og
min opfattelse af midsommertid altså.

For det andet: Sankt Hans er, som bekendt, en fejring
af Johannes Døberen, og han skulle altså angiveligt
have fødselsdag d. 24. Juni. Hvad er lige med os
danskere og tid? Hvorfor fejrer vi, stort set alt, aftenen
før? En anden katolsk helgen – Martin af Tours –

mindes vi også  i form af Mortens dag d. 11.
november men igen – vi kan absolut ikke vente, og
fejrer i stedet Mortens aften dagen før. Det mest
markante eksempel er vel vores jul, som vi – som et af
de få steder i verden – fejrer d. 24. december, mens
stort set resten af verdens børn må vente med
julegaverne til juledag. Jeg tror, at utålmodighed er
en del af den danske folkesjæl, og sammenholdt med,
at vi bedst kan lide at hygge os, og være sammen
med andre, om aftenen, ja så fester vi sgu aftenen før
den egentlige begivenhed.

For det tredje: Jeg ved godt, at somrene ikke
nødvendigvis var varmere, vintrene ikke nødvendigvis
koldere og julen ikke altid var hvid da vi var børn. At
det alligevel synes sådan, må skyldes, at vores
hukommelse spiller os et puds. Jeg er dog sikker i min
sag, når jeg siger: Det var mørkere, da Sankt Hans
bålet blev tændt i gamle dage, og årsagen ligger
ligefor: Indførelsen af sommertiden! Jeg synes nu, det
er betryggende at vide, at uanset hvad vi mennesker
finder på af narrestreger, så kan man altså ikke snyde
universet. Det er muligt, at vores ure viser, at klokken
er 9 nu – men den er altså kun 8.

I skal have tak for jeres opmærksomhed. Jeg synes, vi
skal ønske hinanden en rigtig god sommer med
masser af godt rovejr.

Båltalen
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Ja, tiden går hurtigt, nu er de første 3 måneder af ro
sæsonen allerede gået. Det har været en tid med stor
aktivitet, mange roere har været på Øresund, de fleste
dage med godt vejr og enkelte mindre godt og 2
dage hvor vores rochef nedlagde forbud.

Vi har også sagt goddag til 4 nye medlemmer:
Flemming Prehn, Ole (PELLE) Jandrup, der begge
tidligere har været medlem af Øresund.

2 helt nye medlemmer der aldrig havde roer før:
Karen Nilsen og Steen Knudsen, vi ønsker jer alle
meget velkommen i Øreunds Ældreroer.

Alle 4 er nu godkendt, efter at have været under
kyndig oplæring af Finn og Finn. Steen fik en hård
men god start, da hans første "rigtige" tur gik til
bådklubben KMK, og retur gennem røret, en tur som
2 både fortog den formiddag. Der var enkelte af os
andre, der også var turen, som for første gang var i
KMK, og det var en lærerig tur, især når man var
styrmand på denne tur for første gang.

Dette, at der har været et par dage hvor vi kom ud og
ro, har dog ikke taget modet fra vore meget ro villige
medlemmer.

Husk at melde jer til rochefen inden kl. 0945.

Onsdag den 18.juni var der mødt så mange roere, at
alt hvad der kunne flyde blev benyttet. I en enkelt båd
benyttede man flittigt øsen, men alle kom godt hjem.

Det kunne også ved kaffen mærkes, at det havde
været en god rodag, snakken gik lystigt, og mange
talte om de kommende arrangementer: Skt. Hans
aften, fælles med Øresunds medlemmer, 0207 Grill i
Lagunen samt søredningsøvelse den 0907.

Her er der allerede enkelte, der har beklaget sig over
vandets temperatur, der p.t er ca. 1718 grader. Så

husk på, at når sæsonen startes er vandet vi ror på kun
ca. 4 grader.

Jeg håber, at så mange så muligt støtter op om
arrangementet, da det jo er jeres egen sikkerhed det
gælder, hvis ulykken er ude.

Som afslutning vil jeg gerne rose roklubben Øresund,
for en meget god fest i forbindelse med Skt. Hans
aften.
Startede kl. 1630 med 4 toere med/styrmand der alle
tog en tur ind til lagunen og hullet, turen skulle ikke
være for lang, da vi alle ønskede at være tilbage i
roklubben til starten af festen kl. 1830.

Til festen var der tilmeldt 68 gæster, der alle blev
mødt af flot pyntet stue.

En aften der startede med en velkomst drik, og et
velkommen af Hanne Vinther, der ønskede alle en god
Skt, Hans fejring.

Derefter en god menu bestående af forret med
laks/ørreder, derefter grillet oksekød med
flødestuvede kartofler, og til sidst Øreunds special
flamberet banan med rom eller whisky.

Senere på aftenen en god båltale med efterfølgende
fællessang af bl.a. Midsommervisen og Øresunds
flådesang.

En stor tak fra Ældreroerne til Øresund for et godt
arrangement. Håber vi kan gøre det lige så godt til
kilometerjæger festen.

Håber vi får en fortsat god sommer, og god ferie til
alle jer der skal ud og rejse.

Med rohilsen
Vilhelm G.
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Så er fjerde gang 10 km Sved På Panden roning
afviklet 26. juni – og der er sommerferie til den 7.
august.

Kaninkonkurrencen starter således 7. august, dvs.
roere, der er startet i år, dyster mod hinanden i alt 4
gange, hvor de må trække det dårligste resultat fra.
Der ros efter et handicappointsystem, så holdene
kan konkurrere på lige fod uanset om man er ung,
gammel, kvinde eller mand – eller om man ror i en 4
åres eller i en 2åres. Et sindrigt system.

Er du ny roer fra i år, og gerne vil prøve at være med,
så kontakt rochef Kurt Holm.

Datoerne er:
Torsdag 7. august i Hellerup
Mandag 18. august i Sydhavnen
Torsdag 28. august i Hellerup
Fredag 12. september i Sydhavnen

Den sidste gang er der afslutningsmiddag og
præmieoverrækkelse efter SPP roningen.

Det er ikke lykkes at få vores 4åres på banen, men
Grand Old Boys og Girls toerne 960 og 999 er stadig
med, om end lavt placeret i pointkonkurrencen. Hvis
du vil se detaljer om SPP og placeringen, så se på
http://sppkbh.dk.

3. gang SPP blev holdt i Sydhavnen i fint vejr, hvor
stort set alle 27 hold forbedrede deres tider.

4. gang SPP blev holdt i Hellerup i en meget
ubehagelig høj sø, hvor åren ikke altid fangede
vandet. 26 hold stillede til start. Vi havde afbud fra
vores Grand Old Boys hold, så kun Grand Old Girls
kæmpede mod elementernes rasen. Til gengæld
havde Roklubben SAS to 4åres kanin hold med
allerede her før sommerferien.

Men jeg gjorde nogle observationer til SPP i
Hellerup:
• Skovshoved havn er under udvidelse, og kan ikke

besejles sydfra. Der er udlagt et arbejdsområde
syd fra havnen, så man skal lidt længere ud end
”Bananen” (dækmolen) for at passere.

• Hellerup roklubberne har fået nye slæbesteder og
broer. Desværre går slæbestederne ikke helt ned til
havbunden, så bådvognen kommer nemt til at køre
ud over kanten og sidder fast. Ærgerligt, når nu
Gentofte Kommune har haft penge op ad lommen
og sørget for de nye forhold til roklubberne.

• Hellerup Dame Roklub er stadig ”lukket” pga.
vandskade efter stormen Bodil. Kun bådehallen
virker.

• To kombihold i 2åres fra Hellerup Roklub og
Hellerup Dame Roklub er den 26. juni startet en
rotur fra Stockholm til Gøteborg via Götakanalen.
Forventet hjemkomst 3. juli.

Rosæder
Mogens har hjemtaget et Concept2 rosæde – også
kaldet ”numsefryd” – så vi kan teste, om det skal
afløse de slidte gulvtæpper, vi sidder på i dag.

Jeg har haft fornøjelsen at prøve rosædet, og det er
bare godt! Det er lavet af et blødt materiale med
huller til halebenene, og det er tungt, så det ikke
blæser af.

Sådan et sæde koster 180 kr., så det er jo lidt af en
udskrivning med vores ca. 45 rosæder.

Efterfølgende er jeg blevet klar over, at der er forskel
på rosæder. Nogen er
til ergometer, nogle er
til damer og andre er
til herrer. Endnu en
jungle ud i romateriel.

Vi må se på det …

Torsdagsgrill
Vi har en enkelt torsdag fået gang i grillen efter
roning, men forhåbentlig bliver det en fast ugentlig
begivenhed resten af rosæsonen.

Det foregår på denne måde:
I lighed med om tirsdagen krydser man af ved
tilmelding til roning, om man bliver og spiser. Vi
tilstræber, at prisen for grillmenuen ligger på 30 kr.,
men hvis der er oksebøffer, jordbær til dessert eller
andre lidt dyrere lækkerier, må vi betale lidt mere.

Når vi ved, hvor mange vi bliver til spisning, plejer
Arne Schultz at være flink til at køre hen og købe
noget kød eller fisk og tænde op i grillen.

Borddækning, salatsnitning o.s.v. er et fælles hygge
projekt.

Vi klar til at spise 19.3020.00tiden.

Kom ned og vær med, og nyd sommeraftenerne i
klubben.

Du er selvfølgelig også velkommen med din egen
mad. Der er plads på grillen til alle.

Sved På Panden Roning (SPP)
Af Hanne Vinther
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Dette var min første lange tur, så jeg var meget
spændt på, om jeg kunne klare det. Jeg blev hentet af
Hanne, Lene og Kurt og derefter kørte vi over og
hentede Mogens. Vi skulle låne en båd i Skjold Roklub
og da de allerede havde kørt den frem, var det let nok
at pakke den og 1..2...3...var vi på vandet.

Vejret var ikke det bedste, det blæste og skyerne
samlede sig faretruende på himlen. Vinden var kold,
men solen tittede frem en gang i mellem og set i det
lys er Svanemøllen Havn virkelig smuk.

Vi havde meget modvind, så det var hårdt arbejde at
ro mod bølgerne. Vi passerede Tuborg Havn og roede
op langs kysten, med kurs mod nord. Det var ikke
nemt, at nyde synet af de smukke villaer, da bølgerne
hele tiden krævede min fulde opmærksomhed.

Endelig nåede vi Struckmannsparken, efter 2 1/2
times kamp med naturen. Hanne fandt et godt sted vi
kunne gå i land. Båden var tung at bære op, men ved
fælles hjælp, lykkedes det. Samtidig forsvandt skyerne
og gav plads til solens stråler. Vi fandt hurtigt et
dejligt sted med tiltrængt læ, for den kolde vind og så
blev der hygget med madpakker og også en enkelt i
de små glas, for at få den indre varme igen. Dejligt
selskab med roere fra Skovshoved, Skanderborg og

Skjold. Men også
Arne fra vores egen
roklub, var kommet
og deltog i det
hyggelige selskab.
Vi afsluttede løjerne
med en
tovtrækningskonkur
rence. Dog nåede vi
ikke rigtigt at få
teknikken på plads inden det gik løs, hvilket betød at
vi tabte. Men sjovt var det nu alligevel.

Tiden nærmede sig, hvor vi skulle gøre klar til
hjemturen. Ned til bådene, der side om side lå smukt i
det hvide sand. Ved fælles hjælp fik vi bådene løftet i
vandet og allerede her begyndte vi at glæde os til den
forventede medvind på hjemturen.

Vi nærmest fløj af sted over bølgerne og jeg fik derfor
rigtig god tid til, at nyde synet
af det liv der var på stranden,
samt de mange smukke huse. Vi
passerede statuen af Knud
Rasmussen og vupti.... allerede
1 1/2 time efter, var vi tilbage i
Svanemølle Havn igen.

Det havde været en skøn dag, på trods af de fysiske
anstrengelser på udturen. Men for mig var det en
meget forunderlig oplevelse af se kystlinjen udefra
havet, en helt anden vinkel.

Jeg mener ellers selv, at jeg kender områderne, men
set udefra er det en meget anderledes oplevelse.

Hilsen Lis

Struck
mannsparken
tur/retur
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”Hittegods” fundet!
Efter en dejlig aftentur til grill i Lagunen, tirsdag d.
24. juni, kommer vi tilbage til klubben og skal spule
båden, fordi vi har været i land på stranden. Ved
aftørringen af ”Margretheholm” finder
undertegnede en møntlignende genstand under
bundbrættet ved 1sædet.

Genstanden viser sig, ved nærmere eftersyn, at
være en rund ”sølv” medaljon på størrelse med en
enkrone og med en sikkerhedsnål på bagsiden,
indgraveret: ”D.F.f.R. – Instruktør”. Vedkommende
som må savne denne nål kan henvende sig til
Mogens Jørgensen, tlf. 21781466.

M.v.h.
Mogens

Nye Lokalstyrmænd
Der har i vinterens løb være afholdt
lokalstyrmandskursus med efterfølgende praktisk
prøve i juni, og vi kan hermed sige tillykke til følgende
nye lokalstyrmænd.

Lis Wos
Kurt Vilby
Gitte Hastrup
Stig Riiber
Anne Marie Glennung
Rene Hertz

Ny Langtursstyrmand

I vinterens løb har vi også haft et medlem på DFfRs
langtursstyrmandskursus, og vi siger hermed tillykke til

Birgit Østergaard.

Bestyrelsen

Medlemsmøde juni
Initiativpulje
Fra Initiativpuljen – Tårnby Kommune – har vi fået kr.
10.000 til nye vinduer. Det bliver udskiftning af de
vinduer ud mod havnen.

Lokal styrmandskursus –
Søndag d. 15. juni blev den praktiske prøve som
lokalstyrmand afholdt. – Se nærmere andet sted i
Stroken.

Motionscykler
Der står mange motionscykler ude i motionsrummet.
Ældreroerne vil finde ud af, hvilke motionscykler, der
skal smides ud.

Instruktion
Instruktionen fortsætter i juni.

Lene

Gæster
Den 29. juni overnattede nogle Horsens roere i vores
klub på vej til Bornholm for at ro.

12. & 13. juli gæster KVIK Roklubben Øresund. De bor
i klubben lørdag aften med grillparty.

31. august låner dameroklubberne Gefion, Hellerup
Dame og Lyngby Dame både hos os til en tur
Saltholm rundt.

7. september låner Skovshoved Roklub både hos os,
ligeledes for at ro Saltholm rundt.
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Saltholm Rundt
Så lykkedes det endelig. Efter nogle år hvor vejret har
spillet os et puds og forhindret os i at ro Saltholm
Rundt, tegnede det rigtig lovende denne morgen.

Vel ankommet til roklubben kunne man nyde synet af
Øresund næsten i havblik. Vi fik rigget båden til. Vi
var kun en 4åres ude, repræsenteret af 4 Øresundere
og en enkelt fra SAS.

Vi havde passeret sejlrenden og kommet under
Øresundsbroen, da de første sæler viste deres små
sorte hoveder nær Peberholmen. Ved den videre
roning blev vi mødt af 78 måske flere sæler, som
nysgerrigt fulgte med i, hvad vi foretog os. De holdt
sig på behørigt afstand, men vi kunne hele tiden
følger de sorte hoveder, når de poppede op af
vandet.

Vandet var krystalklart og man fik helt lyst til at hoppe
i og tage en svømmetur.

Da vi jo ikke kan gå i land, hvor vi vil, blev kaffepausen
holdt ude på vandet i båden.

Da vi nåede Saltholm Havn var det tid til frokost,
hvilke også var tiltrængt.
I de mellemliggende år var der kommet et
udsigtstårn, i hvert fald kunne ingen af os huske, at
det havde stået der før. Efter frokosten skulle vi
selvfølgelig op i det. Vi fik en rigtig god udsigt over
øen.

Herefter var det tid at vende næsen hjemad, hvilke da
heller ikke varede længe, idet det var den korteste del
af turen, der stadig forelå.

En skøn dag på vandet.

Lene

Rostatistik 2014
I alt er der roet 7347 km i sæson 2014  pr 30. juni af i alt 92 roere

SENIOR ROERE
1 Kurt Lindsted Holm..............411
2 Birgit Sonne Pedersen......... 321
3 Ingolf W. Pedersen...............321
4 Mogens Jørgensen.............. 280
5 Freddy Thorsen....................277
6 Hanne Vinther...................... 236
7 Lis Wos................................. 218
8 Lene Jacobsen..................... 206
9 Preben Henningsen............. 174
10 Birgit Østergaard................. 172
11 Lena Truelsen Juhl............... 167
12 Freddy Bregendahl.............. 165
13 Allan Elgård Nielsen............ 161
14 Anne Marie Glennung......... 135
15 Alex Vestergaard..................133
16 Kim Westphall...................... 123
17 Knud Vilby............................117
18 Bjarne Thorsen.....................108
19 Hanne Kierkegaard................ 91
20 Claus Salling...........................84
21 Irene Dahl...............................78
22 Betina Lie............................... 60
23 Kirsten Bendiksen.................. 60
24 René Hertz............................. 54
25 Gitte Hastrup......................... 48
26 Stig Riiber.............................. 48
27 Lise Salling............................. 40
28 Mette Grau Hansen............... 38
29 Nonnie Westphall.................. 38
30 Lene Winnie Nielsen.............. 32
31 Jan Bregendahl......................29
32 Steen Christensen..................29
33 Esben Ødum.......................... 24
34 Christian Riiber.......................10
35 ElseMarie Kristensen............ 10

36 Erik Nielsen............................ 10
37 Ole BergNielsen................... 10
38 Palle Rivold............................ 10
39 Christian Søe............................5

NYE ROERE
1 Annette Mouritsen.................45
2 Susanne Mogensen................38
3 Steffen Svalling...................... 33
4 Helen Hede............................31
5 Marianne S. Hansen............... 19
6 Peter Juhl...............................15

ÆLDRE ROERE
1 Peter Nørup......................... 118
2 Vibeke Wittrup.....................108
3 Kurt Hiervagen.....................102
4 Bent Jensen........................... 98
5 Jørn Elsgaard......................... 96
6 Anni Frederiksen....................92
7 Finn Andersen........................91
8 Jan Goldermann.................... 90
9 Bjarne Knudsen......................86
10 Hans Frederiksen................... 83
11 Mogens Voigts....................... 78
12 Ole Olesen.............................76
13 Finn Hansen........................... 75
14 Benny Nielsen........................ 72
15 Johnny Svendsen................... 68
16 Lisa Larsen..............................68
17 John Robinson....................... 66
18 Wilhelm Jensen......................66
19 Adda Nielsen......................... 64
20 Eva Nielsen............................ 64
21 Nina Feldvoss.........................64
22 Thorkild Hansen..................... 64

23 Ulla Lundsteen....................... 64
24 Lissie Christensen...................55
25 Bjarne W. Jensen................... 54
26 Bodil R. Jensen...................... 54
27 Grethe Andersen................... 54
28 Lis Nielsen..............................51
29 Betty Woller........................... 48
30 Jørn Lippert........................... 48
31 Anette Jensen........................44
32 Anna Margrethe Jensen........ 42
33 Karen Nielsen.........................38
34 Ruth Bank...............................36
35 Steen Knudsen.......................36
36 Leif Nørredal.......................... 34
37 Jytte Holm............................. 32
38 Torben Jørgensen.................. 32
39 Mary Andersen...................... 27
40 Pelle Jandrup......................... 15
41 Bente Brogaard......................14
42 Henrik H. Petersen.................14
43 Hanne M. Jensen................... 12
44 IngerLise Jønsson................. 12
45 Ejgil Solkær............................ 10
46 Ebbe S. Møller......................... 9
47 Ole Jaensch............................. 9

I alt seniorer............................ 4533
I alt kaniner................................181
I alt ældreroere....................... 2633

ALT I ALT 7347

Roere i alt....................................92
Gennemsnit.................................80
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"Hvad har du lavet i weekenden?" Er et spørgsmål
der tit stilles på min arbejdsplads, men mandag d. 5.
maj var der tilføjet et lille dog, hvilket skyldtes de røde
kinder og et lettere træt blik samt en til tider let
stivbenet gang. Og hvad var da årsagen til alt det? Jo
såmænd eftervirkningerne af årets 1. madpakketur fra
SAS til Ishøj Roklub. Mine kolleger rystede på
hovederne og de så ud til at tænke, er hun mon rigtig
vel forvaret, så godt var vejret da heller ikke.

Men det var det faktisk på det meste af turen. Et
blandet hold af folk fra SAS, Dragør og Øresund
fordelt i 2 fireåres og en toåres. Vi 5 Øresundere var
blevet tildelt en med Big blades. Hanne og jeg
sukkede vist lidt højt med tanke på, hvordan det kan
være at ro med vore egne Big blades årer ude på
Øresund. Nå men det gik nu meget godt, det viste sig
nemlig, at SAS's Big blades årer var kortere end vore
egne og noget nemmere at have med at gøre på en
langtur.

Vi stævnede ud i nogenlunde vejr skyet og med
nogen vind, ud gennem slusen kl. 10.00 og med de
sædvanlige øl til "slusemændene", hvoraf den ene, en
herre på omkring 90, nåede at fortælle, at han selv var
gammel roer ude fra Skjold. Vel ude på den anden
side af slusen gik det fint, der var lystfiskere på
kanten, de så ikke ud til at fange noget særligt. Der
var stolte hejrer og en enkelt skarv, der svømmede
rundt, den ligger lidt dybt i vandet og så slog lærken
sin trille ude over det inddæmmede område på
Amager. Det gik fint derudaf med vinden ind fra
ryggen, men så rundede vi Avedøre værket og kom
ud i Køge Bugt og både vind og bølger ændrede sig.
Det sidste stykke ind til Brøndby Roklub, var lidt af en
stroppetur, der føltes som en evighed, men ikke
varede meget mere end en halv times tid. Vel inde i
Brøndby Havn så vi nu frem til kaffetåren omme ved
roklubben, men skæbnen ville, at der var roskole for
nye kajakroere, så vi måtte vende om uden kaffetår.
Da vi ikke var mere lokalkendte end som så, vidste vi
ikke, at der i den anden ende af havnen lå et is hus,
der havde åbent. Mere om det is hus senere.

Turen gik videre mod Ishøj, vi kom lidt mere i læ af
land, solen skinnede og der var lystsejlere på Køge
Bugt. I indsejlingen til Vallensbæk og Ishøj beviste
Hanne sine styrmandsevner, da en lystsejler ændrede
kurs, manøvren lykkedes og vi ønskede hinanden god
tur. Det var dejligt at komme i læ for vinden og opleve
naturen inde i strandparken. Omme i Ishøj Roklub fik
vi bænket os i læ, madpakker og drikkelse kom frem
og snakken gik derudaf.

Henad ved 2tiden lettede vi anker og styrede i rum
sø. Hu Hej hvor det gik, som Klods Hans sagde, da

han var på vej til kongens slot for at fri til prinsessen.
Vinden var tilpas, bølgerne havde lagt sig, solen
skinnede og der kunne sættes lidt træsejl en gang
imellem. Turen gik mod Hvidovre Roklub, hvor vi
havde en kaffeaftale med Birgit Østergårds søster. Ved
den sydlige side af indsejlingen til Hvidovre Havn
skulle vi passe på noget nogen kaldte "et sømbrædt",
som viste sig at være noget dykkerudstyr under
reparation. I Hvidovre Roklub blev vi modtaget af
Birgits søster, vist rundt i klubben og drak kaffe og
delte et væld af forskellige småkager på den
overdækkede terrasse. Snakken gik om vores tur, hvor
Hvidovre roerne har deres lokalfarvand både mod
nord og syd. Her er det is huset i Brøndby Havn
kommer ind i fortællingen. Ligesom Øresundere ror til
Dragør og spiser is, ror Hvidovre roere til Brøndby
efter is, vi fik turen forklaret. Godt at vide, når vi
næste gang kommer på de kanter.

Nu var der kun et lille stykke tilbage ind mod slusen,
hejren stod der endnu, det samme gjorde lystfiskere
både med og uden vaders, og lærken slog stadig sin
trille over Amager Fælled.

Tak til alle for en dejlig tur i godt selskab.

Mine kolleger, ja de er vist ikke helt klar over, hvad de
går glip af ved ikke at være roere.

Anne Marie Glennung

Tur til Ishøj
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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

05.10 Løvfaldstur på Esrum Sø

07.10 Medlemsmøde

25.10 Standerstrygning

KALENDER
FOR ROSÆSON 2014




