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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
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 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 6. august 2015.

Bestyrelsen.
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Roklubben Øresunds
85 års fødselsdag
Bådbyggeren har desværre meddelt, at vores nye 4
åres inrigger ikke bliver klar til levering til vores
fødselsdag den 10. juli, men tidligst i slutningen af
august.

Nogle af vores medlemmer besøgte værftet, og som
billedet viser, er der lang vej igen, idet båden mangler
spander, essing, langremme og tværlister, som afstiver
båden. Og så skal båden jo lakeres 6 gange med ultra
tynde lag lak.

Det er rigtig ærgerligt, især da borgmester Henrik
Zimino havde sagt ja til at komme og døbe båden.

En anden anledning til at få båden døbt kunne være til
Spræl i Havnen lørdag den 12. september.

85 års fødselsdagsfest fredag 10. juli
Tapas – Drinks – Dans

Selvom der altså ikke bliver båddåb til vores
fødselsdag, er tidspunkterne i programmet uændrede,
blot er båddåben afløst af en fødselsdagstale. Roning
er stadig kl. 17.15.

Kl. 17.00 Fødselsdagstale
Kl. 17.15 Rotur
Kl. 19.30 Tapas/fingermad, vin & dans
Kl. 21.00 Drinks & dans

Pris 100 kr. pr. kuvert – betales på dagen.
50 kr. for boksvin ad libitum og 10 kr. pr. glas.

Drinks købes i baren. Og OBS! OBS! Har du
spiritussjatter i dit barskab til overs, eller vil du donere
en flaske spiritus, så sæt drikkevarerne ned i roklubben
så vi ved, hvilke typer spiritus, vi skal ud at købe. Men
jo mere gratis spiritus, vi modtager, jo større
drinksudvalg og jo større overskud på festen.

Tilmelding på opslagstavlen torsdag den 9. juli.

Vi håber at se rigtig mange fra Roklubben Øresund,
Dragør Roklub og Roklubben SAS.

Arbejdsopgaver og festudvalg

Afhængig af vejret regner vi med at opstille pavillon
og bar samt opsætte flagstænger torsdag aften.

Fredag skal der etableres dansegulv og spiseområde,
og pyntes op med flag og balloner. Maden kommer
udefra, men skal anrettes på fade til en buffet.

Lørdag skal der gøres rent.

Følgende har indtil videre meldt sig til festudvalget:
Hanne K., Anne, Stig, Irene, Hanne V. – og Kurt er chef
for pavillonopstilling. Har du lyst at være med til at
skabe festen, så tilmeld dig på opslagstavlen eller til
Irene.

Aktivitets Arbejdsgruppen

Sankt Hans
Tak til det effektive udvalg, der arrangerede Sankt
Hans fest for Øresunds Ældreroere og Roklubben
Øresund. I alt var der 56 til spisning og bål.

Lena og Lippert havde været på indkøb i INCO. Irene
og Lena snittede salater, Malene og Stig arrangerede
forretter i saunaen – der er jo god plads på bænkene
til at stille fra på! Kurt klarede stegene i tre
kuglegriller, og Allan etablerede bål med heks. Og da
jeg kom ind fra værkstedet, hvor jeg havde arrangeret
kommunens roser i buketter til bordene, så var alt
stort set klart til festen, hvor borddækningen blev
færdiggjort af Øresunds Ældreroere.

Maden smagte dejligt, og den blev indtaget i godt
selskab.

Båltalen blev holdt af Øresunds Ældreroeres formand
Vilhelm, som talte om ild og ildsjæle, og om hvordan

rosporten holder os sammen og holder os i form. Vi fik
også øvet os i nogle +60 gymnastikøvelser ved bålet,
inden midsommersangen og klubsangene blev sunget.

Hanne Vinther
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Medlemsmøde i juni &
andet nyt
Ny telefon

Efter at være uden telefon i lang tid, fordi vi havde
glemt at fylde taletidskortet op, der nu endelig
kommet nyt telefonnummer i klubben: 32193355.
Benyt det, hvis du ikke kan nå i klubben til kl. 17.00,
men kan være der en lille smule senere. Så reserverer
vi bare et sæde til dig.

Der er nu tale om bredbånd og internetforbindelse.
Det hele gik lige pludselig lidt stærkt, så der er ikke
budgetteret med driftsudgiften i budgettet, men det
må vi jo se at få råd til. Dejligt er det jo, at man nu kan
komme på nettet i roklubben og slå ting op på vores
hjemmeside.

Det næste, der trænger sig på, er Rokortet – altså
muligheden for en digital roprotokol.

Tilmelding til roning

I gangen er der kommet en ny seddel til tilmelding til
roning og spisning. Den skelner mellem ture under og
over 10 kilometer. Det kan man så diskutere, om er
rigtigt. Eller den burde skille ved 12 kilometer.

Men idéen fra aktivitetsudvalget er, at hvis man har
lyst til at ro lidt længere f.eks. til Saltholm havn,
Dragør sydstrand eller Benzinøen rundt, så skriver man
sig på til turen over 10 km.

Så kommer dilemmaet: Hvad med en tur til Dragør
med Klabautermanden? Den er jo over 10 km, og
tager ofte ikke længere tid end en tur i Lagunen, når vi
kun går i land for at sætte Klabautermanden.

Hvis grænsen var 12 km, og man så skrev sig på for en
tur over 12 km, så regner man vel med at komme ud
på en 1415 km tur?

Om man ror 10 eller 12 km er jo nærmest det samme –
her er det jo mere turen og vejr og vind, der afgør, om
man vælger de 10 i Lagunen eller de 12 til Dragør.
Forhåbentlig finder vi ud af det. Når du skriver dig på
en tur over 12 km, så skriv evt. hvis du kun vil til
Dragør.

Og hvis du ikke regner med at nå hjem til spisning ved
20.0020.30 tiden, så undlad at krydse dig af til mad
tirsdage og torsdage, så Tutvagterne ved, hvor mange
de skal regne med til spisning.

Scullervognen

Efter at scullervognen har stået tom og fyldt op i
bådehallen i årevis, er den nu afsat til Dragør Roklub,
som kunne bruge den. Mogens har ryddet op, og der
er blevet dejlig plads omkring indskrivningspulten.

Slæbestedet

Kommunen har fået repareret vores slæbested med
nye planker og påsat en liste et stykke ned langs
slæbestedet, så bådvognen ikke så nemt kører ind
under pontonen.

Roarrangement med Røse Kajakklub

På medlemsmøde i maj nævnte vi muligheden af et
fælles arrangement med vores nabo Røse Kajakklub,
hvor vi kunne prøve at ro kajak, og Røse kunne prøve
at ro i inriggere. Det er ikke lykkes at få projektet op
at stå. Måske vi prøver igen i 2016. Udover roningen
er formålet jo også at de to klubbers medlemmer
lærer hinanden at kende.

Stroken/Web – Øresunds Ældreroere

Øresunds Ældreroere har valgt at etablere deres egen
hjemmeside og ikke længere være en del af
www.roklubbenoeresnd.dk. Samtidig har Øresunds
Ældreroere valgt kun at sætte nyheder og fotos på
deres hjemmeside og ikke i Stroken.

På de to hjemmesider er der er link hverandres
hjemmeside. Adressen på Øresunds Ældreroeres
hjemmeside er: www.oresundsaldreroere.dk.

Hanne Vinther
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Fredagsroning
Maj måned var forblæst fra ende til anden og således
også den sidste fredag aften i måneden, hvor Lene,
Jytte, Kurt og undertegnede havde sat hinanden
stævne i klubben kl. 17.

Formålet var, at 3 af os skulle ro ind til Lynetten for at
spise aftensmad. Ind havde vi nok kommet for træsejl,
men hjemturen ville ikke have været helt så morsom,
da vinden endnu en aften var temmelig kraftig. For at
være på den helt sikre side nedlagde rochefen
roforbud, så "pigerne" ikke kunne komme ad søvejen
til Lynetten, men måtte nøjes med Amager Strandvej 
i bil vel at mærke.

Det var en del aktivitet i Strandparken, da der var ved
at blive gjort klar til et af sommerens mange
idrætsarrangementer. Vi havde en hyggelig aften med
et godt og solidt aftensmåltid, som vi fint havde
kunnet ro hjem på, hvis ikke det var for den kraftigt
udspilede vindpose på taget af Amagerværket.

På hjemturen var aktiviteterne i Strandparken overladt
til strandens fugle, og vi gjorde desværre ikke holdt
for at få en is ved den lysegrønne is vogn. Det kunne vi
have gjort, men vi trængte nok ikke rigtigt til mere
den aften. Og vinden  nej den havde ikke lagt sig, så
mange tak til Kurt for at have transporteret
"pigerne" sikkert både ud og hjem.

Anne Marie

Grill på Stranden 
Tirsdag d. 9 juni 2015
Vejret tegnede ikke godt – overskyet og køligt, men
som ny roer, måtte jeg hellere melde mig på banen og
ankom som sidste ’mand’ til et veloplagt hold, der
allerede havde klargjort bådene. Heldigvis, efter en
smule om rokering og teamspirrit, var der plads til mig
i en af bådene og til turen  Grill på Stranden, som jeg
havde glædet mig til, og få minutter efter var jeg
omklædt og klar.

Trods meget få tilmeldte, var der heldigvis stor
tilslutning på dagen  måske efter en lille opdatering

fra Kurt på Facebook – Vi kom, så vidt jeg husker fire
4åres afsted og da vi anløb stranden, var bordene
fyldt med glade roere og familiemedlemmer.

Der blev hygget med grillet pølser og brød, med
diverse tilbehør og selvfølgelig en kold øl. Vi følte os
heller ikke alene på stranden, da Alt for damerne løbet
2015 også var i fuld gang og der blev prustet og svedt
forbi vores hyggelige arrangement.

Trods truende mørke skyer, var det en rigtig dejlig
aften, hvor roerne fik dyppet fødderne i Øresund og
alle fik fyldt maverne, uden regn fra oven.

Tak for hyggeligt selskab og en dejlig aften. Pia
Jacobsen (nyroer)
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Lagkageroning 16/6
Humøret  der i forvejen var højt  steg, da solen brød
igennem et blygråt skytæppe netop ved 17tiden, da
Øresunds 8 topmotiverede deltagere mødtes ved
Roklubben Gefion i Svanemøllehavnen for at deltage i
et af årets højdepunkter: Lagkageroning.

Holdene blev hurtigt sat: Birgit Ø dirigerede Helle og
undertegnede ned i en 2åres båd, hvorefter vi straks
stævnede ud. Lene tog Anne Marie, Pia, Dorthe og
Steffen med i en 4åres, og snart var også denne båd i
vandet.

Med en lidt frisk vind roede vi til Charlottenlundfortet
og retur, og trods 4åresbådens gentagne
provokationer, der bl.a. involverede chikanesejlads
(overhaling efterfulgt af ”åren langs”), lykkedes det os

kun at få de to både at støde sammen en enkelt gang.

Vi returnerede efter en god times roning til Gefions
klubhus, fik slæbt bådene på land og parkeret i
bådehallen, hvorefter vi indtog de hyggelige lokaler
på 1. salen, der duftede lifligt af en god stærk chili con
carne, der viste sig at smage lige så godt, som den
duftede. Lagkagerne var de sædvanlige kulinariske
mesterværker, og der var nok af dem, så hvis nogen
gik derfra med blot antydningen af en sult følelse, må
det afgjort have været vedkommendes egen skyld.

Vi forlod således Roklubben Gefion med fyldte maver,
men også med følelsen af en god naturlig træthed
efter en dejlig eftermiddag i et anderledes romiljø.
Undertegnede vil hermed gerne allerede nu skrives på
til lagkageroning 2016.

/Stig

Båddåb udsat!
Bådbyggeren har desværre meddelt, at vores nye 4
åres inrigger ikke bliver klar til levering til vores
fødselsdag den 10. juli, men tidligst i slutningen af
august.

Nogle af vores medlemmer besøgte værftet, og som
billedet viser, er der lang vej igen, idet båden mangler
spander, essing, langremme og tværlister, som
afstiver båden. Og så skal båden jo lakeres 6 gange
med ultra tynde lag lak.

Det er rigtig ærgerligt, især da borgmester Henrik
Zimino havde sagt ja til at komme og døbe båden.

Måske båddåben i stedet bliver i forbindelse med
Spræl i Havnen den 12. september.

Hanne Vinther
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AMAGERREGATTA,
igen, igen.
Så nærmer tiden sig stærkt, at vi skal afholde
Amagerregatta. Der var et meget stærkt ønske fra
medlemmerne om, at få ophængt en tilmeldingsliste,
således man kunne danne hold og starte træning.

Listen er blevet ophængt, men det er ligesom om, at
der mangler den del, der hedder dannelse af hold og
tilmelding til træning. Der er i skrivende stund kun 3
personer (damer), der har forsøgt sig.

Det der med det store ønske om muligheden for
træning, var måske ikke så udbredt alligevel.
Se nu at komme ud af busken, så vi kan få nogle hold
dannet og vise flaget ved regattaen.

Jeg vil helst ikke til at ”pådutte” eller tvinge nogen til
at være med, da man får mere ud af det frivillige og
positive.

Rohilsen Kurt, rochef.

MINIROERDAG
Søndag den 16. august 2015 kl. 1000 løber den årlige
miniroerdag af stablen.

Det bliver efter det snart velkendte program.

• Roning.
• Grillpølser og is.

Hold øje med opslagstavlen for tilmelding.
Alle kan deltage, så hvid du har miniroere, børnebørn
eller familie, der kunne tænke sig at prøve kræfter
med roningen, så skriv jer på listen.

Det skal nok blive en hyggelig dag, fordi vi får godt
vejr selvfølgelig (håber jeg).

Vel mødt.
Rohilsen Kurt.

”Vi ses igen”.
Hvad er nu det for noget. Har vi ikke mødtes hele
tiden og hygget os.

Jo,  det håber vi i hvert tilfælde, men vi vil prøve
noget nyt.

Torsdag den 13. august vil vi mødes med så mange af
de nye, som muligt, helst alle. Vi vil så på roturen
gennemgå det, som nu gerne skulle være indlært og
sidde på rygraden, finpudse form og stil og ellers
snakke om løst og fast.

Aftenen slutter med det sædvanlige torsdagstilbud,
nemlig grillmad med tilhørende salatbord.
Vi i bestyrelsen håber på et godt fremmøde til en
hyggelig aften.

Tilmelding klarer vi på dagen.

Rohilsen til alle.
Kurt.
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Opgaver i forbindelse med Amagerregattaen
Der opsættes jobliste over alle de opgaver, der er i forbindelse med at Roklubben Øresund er værter for
Amagerregattaen i år. Vi gennemgår dem på medlemsmøde tirsdag den 4. august.

Der afholdes også festudvalgsmøde tirsdag den 4. august i forbindelse med medlemsmødet for planlægning af
selve festen.

Tilmeld dig på opslagstavlen til diverse jobs og festudvalg.

Bestyrelsen
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Inspiration til
rooplevelser
I forbindelse med instruktionen er der udarbejdet et
10 turs klippekort til de nye roere med inspiration til
rooplevelser med udgangspunkt fra vores klub.
Formålet er at de får prøvet nogle andre ruter og
destinationer end at ro rundt inde i Lagunen.

Og det kunne øvrige Øresundsroere også have brug
for, så her er de:

1. Rotur til Dragør Søbad (evt. bade), 15 km
2. Rotur til Lynette/Margretheholm havn, 15 km
3. Rotur til Dragør (sight seeing i by + is), 12 km
4. Rotur rundt om Lagunens sandø, 8 km
5. Rotur til Saltholm Havn, 14 km
6. Løfteteknik, landgang på åben strand
7. Madpakketur til Ishøj fra Islands brygge første
søndag i august, 35 km
8. Rotur Benzinøen rundt, 13 km
9. Besøg til Københavns Yachtklub (bagved
Benzinøen), 13 km
10. Kaproningstræning til Amagerregatta sidste
lørdag i august

Ja, men er tur 8 og 9 ikke den samme? Nej, ikke helt.
Hvis man ror helt ind til Københavns Yachtklub skal
man følge sejlrenden nøje, og da der er tale om
landgang og evt. drikke en øl, så tager turen ca. 1
time længere, end når vi ikke går i land.

Det samme gælder tur 3 til Dragør, hvor man tager
sig tid til at gå en tur rundt i byen og spise en is.

Hvis man tager én af disse længere ture en tirsdag
eller torsdag aften, kan man ikke regne med, at der
stadig er mad i klubben, når man kommer hjem efter
roning.

Instruktionsudvalget

Kastrups endeligt
4åres båden Kastrup fra 1953 er hugget op og kørt
væk. Båden blev bygget på værftet i Hundested, og
var Kastrup Dame Roklubs (KD) båd, som indgik i den
fælles bådpark, da ”damerne kom ind under
herrerne”, som Freddy Bregendahl så smukt udtrykte
det ved klubsammenlægningen sidst i 60erne.

Eneste båd, der er tilbage fra KD, er Lotte, som er fra
1952.

Vi var nogle stykker, der var mødt en onsdag for at
tage bestik af situationen i forbindelse med Kastrups
endeligt, idet vi gerne ville bevare Kastrups stævn, og
sætte den op på den sydlige gavl på klubstuen.

Vi havde spurgt Øresunds Ældreroere, om der var én,
der ville hjælpe med at skille båden ad. Og det var
der én, der gerne ville. Jeg formodede naturligvis, at
jeg stod overfor en snedker/tømrer med forstand på
træ, men det gjorde jeg ikke. ”Jeg er slagter”, sagde
Steen Knudsen. Efter at være kommet mig over
chokket, tænkte jeg, at en slagter jo måtte være det
helt rigtige ….

Kastrups stævn og agter står nu i værkstedet, og nu er
det så spørgsmålet, hvordan vi kommer videre og får
monteret stævnen på gavlen. Hvis du har mod på
opgaven, så henvend dig til bestyrelsen.

Hanne Vinther
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Madpakketure
Søndag 2. august – Ishøj

Forhåbentlig har årets nye roere lyst at tage med på
denne langtur. Det er i hvert fald en super chance for
at prøve at ro en længere tur og se et andet farvand
end Amager Strand. Turen er på 35 km i alt, men vi
tager den i mindre etaper og holder pauser undervejs.

Vi mødes i Roklubben SAS, Rundholtsvej 95, 2300
København S, kl. 09.00, for at ro igennem slusen i
Sydhavnen inden kl. 10.00. Roklubben SAS og Dragør
Roklub deltager også i turen.

Efter slusen ror vi under jernbanebroen og ned langs
alle sejlklubberne i Sydhavnen. Ned langs Amagers
kyst og under Avedørebroen, hvor vi ror over til
Sjællands kyst og ror sydom vindmøllerne ved
Avedøreværket med ankomst til Brøndby Roklub til en
kop formiddagskaffe.

Fra Brøndby er der ikke meget mere end 5 kilometer
langs stranden til Vallensbæk og Ishøj Havn.

Vi går i land ved Ishøj Roklub, hvor vi holder lang
pause og spiser vores medbragte madpakke.

Der er to muligheder for at se kunstudstilling på
Arken, som er i gåafstand fra Ishøj Roklub:
1: inde er der udstilling af Bjørn Wiinblads værker.
Entré koster 95 kr.
2: ude er der ”Kunst i Sollys”, som er værker placeret i
det fri, som indbyder til leg og deltagelse.

Inden vi ror tilbage, er der mulighed for at købe sig en
is og se på Færøbåde.

Hjemturen går fra Ishøj til Hvidovre Roklub, hvor vi
spiser resterne af den kage og kaffe, der måtte være
tilbage. Slusen åbner kl. 17.00, så vi afpasser afgangen
fra Hvidovre derefter. Efter spuling af både i
Roklubben SAS er vi klar til at tage hjem ca. 18.00.

Medbring drikkevarer, frokost, kaffe/kage.

Tilmelding på opslagstavlen senest torsdag den 30.
juli.

Søndag 13. september – Tur på Furesøen

Turen på Furesøen er en kredstur, dvs. her deltager
alle mulige roklubber fra Københavnsområdet, og
holdene bliver blandet, så man lærer roere fra andre
roklubber at kende.

Turen til Vejle Sø og Furesøen rundt er ca. 20 km lang,
men stadig med frokostpause undervejs.

Tilmelding på opslagstavlen senest torsdag 10.
september.

Hanne Vinther
Tlf. 4034 7535

Madpakketur i juni
Søndagsturen i juni skulle have gået Saltholm rundt,
men som det har gjort hele sæsonen indtil nu, blæste
det en halv pelikan fra vest, dvs. 8 m/s og stød op til
15 m/s. Så til Saltholm skulle vi nok komme, men ingen
havde lyst at løbe risikoen for at blæse inde på øen og
ikke vide, hvornår man kunne komme tilbage til
fastlandet.

Derfor lagde vi kursen mod nord, og gik i land på
Margretheholmen/Lynette. Da vi var to 4åres og tre
2åres måtte vi have en båd på land for at skabe plads
ved broen. Der var mange til at bære, så det gik
udmærket, selvom båden var tung, da den ikke nåede
at blive tømt for bagage, inden den røg på land.

Madpakkerne blev spist på sejlklubbens overdækkede
terrasse, og enkelte fik forsynet sig med en særlig
velskænket stor fadøl fra baren.

Hjemad det gik med flagrende hår. Nu skulle vi prøve
at ro indenom Benzinøen og igennem røret for at se,

om den rute var OK at følge. Det gik fint, selvom der
visse steder er meget lavvandet. Vi holdt os ovre ved
Benzinøhjørnet, så vi ikke kom ind i stenene ved
indsejlingen til Københavns Yachtklub, og alle både
kom igennem røret uden større problemer, og undgik
også stenen, der ligger lige syd for røret. Så nu er
turen rundt om Benzinøen prøvet, og vi mener alle kan
tage turen, så længe der er en langtursstyrmand
ombord.

Undervejs så vi hvordan der blev stået på wakeboards
på kabelbanen bag benzinøen, og vi fik set, hvor langt
de er kommet med den kæmpe høje skibakke ovenpå
Amagerforbrændingen.

Ved vores havn skiltes vores veje. En 2åres og en 4
åres gik i land, og de resterende både fortsatte til
eftermiddagskaffe i Dragør.

Hanne Vinther
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SvedPåPanden Roning
Efter 3. runde SPP førte de tre Øresundshold
forbedringskonkurrencen.

I 4. runde kunne to af holdene ikke stille op, og grand
old girls holdet mistede modet, da de mødte op i
Hellerup i silende regn – og nøjedes med at spise
buffeten og køre hjem igen.

Så de tre Øresundshold må nu trække denne roning
fra i det endelige resultat, og håber naturligvis at
forbedre sig hver gang de næste fire gange efter
sommerferien.

I toppen af pointkonkurrencen ligger Hellerups 4åres
med 119 points, DSRs coastal 4åres med 119 points,
og ARKs Old Stars 4åres med 115 points.

44 hold er indtil videres stillet op til SPP.

Nye kan starte her!

Næste datoer for SPP er:
12.8 i SAS
20.8 i Hellerup
02.9 i SAS
11.9 i Hellerup

Der er en speciel konkurrence for roere, som er startet
i år. Måske vi kan stille en dame 4åres af nye roere?

Hanne Vinther

Spræl i Havnen
lørdag 12. september

Kurt Holm og jeg har været til en række møder ang.
arrangementet Spræl i Havnen, som foregår lørdag
den 12. september fra ca. 10.00 til 17.00.
Arrangementet er en mulighed for at vise, hvad
foreningerne i Tårnby Kommune har at byde på. Ca.
60 foreninger har meldt deres deltagelse.

Der bliver fire knudepunkter: I nord ved
Motionsklubben Amager, i midten på Kastrup Ny
Lystbådehavn/Kastrup Strandpark, ved
Bryggergården/Industrihavnen og i syd på vores gamle
lystbådehavn. Kastrup Sejlklub har en plan om at
tilbyde sejltur mellem de to lystbådehavne.

På den store græsplæne ud for vores klub bliver der
spejderlejr for både land og søspejdere. Vi har stillet
strøm og musikanlæg til rådighed for Ullerup
Linedance, Amager Folkedansere og Amager
Squaredancers, som vil danse ude på kajen, hvis det er
godt vejr, og ellers inde i vores klubstue.
Kastrupløverne og forhåbentlige flere musikere
lægger også vejen forbi Roklubben Øresund og
underholder.

Vi stiller selv op med to ergometre, hvor man kan
prøve, hvor hurtigt man kan ro 300 m. Konkurrencen
er opdelt i aldersklasser for kvinder/mænd +18 år og

drenge/piger +12 og 12 år. Alle får diplomer og
informationsmateriale om roklubbens aktiviteter vinter
og sommer.

Og på pontonen opstiller vi Godt Begyndt samt
lægger en 2 åres ved pontonens nordlige side. På den
sydlige side af pontonen huserer søspejderne med
optimistjoller og kanoer.

Røse Kajakklub deltager også med deres ergometer.
Og begge klubber stiller både ud på de små
græsplæner, så folk kan se såvel robåde som kajakker.
Måske Kastrup Kajak Klub også stiller nogle
havkajakker frem ude ved dem.

Havnehytten står for salg af kaffe, kage, mad og
drikke.

Når vi nærmer os arrangementet kommer der et
opslag op med tilmelding for hjælpere. Udover at
besætte vagterne lørdag ved ergometrene, bliver der
brug for, at vi har folk i klubben torsdag/fredag aften,
når spejderne skal opstille deres telte m.m. Og igen
søndag, når der skal ryddes op.

Fredag den 11. september er der afslutning i SvedPå
PandenRoning i Hellerup. Og søndag den 13.
september er der Furesøtur. Dvs. mange af dem, som
plejer at tage en tørn, ikke vil være til stede, så nye
kræfter må træde til.

Hanne Vinther
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SENIOR ROERE
1 Ingolf W. Pedersen.............. 239
2 Birgit Sonne......................... 227
3 Kurt Lindsted Holm..............225
4 Hanne Vinther...................... 224
5 Birgit Østergaard................. 141
6 Marianne S. Hansen............. 139
7 Preben Henningsen............. 138
8 Lene Jacobsen..................... 134
9 Mogens Jørgensen.............. 108
10 Knud Vilby..............................97
11 Alex Vestergaard................... 95
12 Allan Elgård Nielsen.............. 91
13 Freddy Thorsen......................88
14 Steffen Svalling...................... 88
15 Mette Grau Hansen............... 76
16 Lis Wos...................................74
17 Betina Lie............................... 73
18 Freddy Bregendahl................ 70
19 Lena Truelsen Juhl................. 50
20 Stig Riiber.............................. 49
21 Gitte Hastrup......................... 48
22 Claus Salling...........................42
23 Hanne Kierkegaard................ 40
24 Kim Westphall........................40
25 Chris Magh.............................38
26 Christian Riiber.......................33
27 Anne Marie Glennung........... 30
28 Christian Søe..........................30
29 Helle Magh............................ 30
30 Bjarne Thorsen.......................18

31 Palle Rivold............................ 11
32 Erik Nielsen............................ 10
33 Jan Bregendahl......................10
34 René Hertz............................. 10
35 Steen Christensen..................10
36 Lise Salling............................... 8

NYE ROERE
1 Dorthe Palmelund..................47
2 Pia Jacobsen.......................... 45
3 Sanne Svalling........................29
4 Helle Pedersen.......................28
5 Janne Chonovitsch.................22
6 Malene Thomsen................... 19

ÆLDRE ROERE
1 Kurt Hiervagen.......................94
2 Peter Nørup........................... 85
3 Bjarne Knudsen......................79
4 Ole Olesen.............................78
5 Finn Andersen........................74
6 Mogens Voigts.......................74
7 John Robinson....................... 72
8 Vibeke Wittrup.......................63
9 Benny Nielsen........................ 62
10 Bent Jensen........................... 62
11 Nina Feldvoss.........................59
12 Anna Margrethe Jensen........ 52
13 Ulla Lundsteen....................... 52
14 Adda Nielsen......................... 50

15 Hans Frederiksen................... 50
16 Jørn Lippert........................... 42
17 Wilhelm Jensen......................40
18 Jytte Holm............................. 37
19 Anni Frederiksen....................36
20 Jan Goldermann.................... 32
21 Finn Hansen........................... 30
22 Betty Woller........................... 28
23 Steen Knudsen.......................28
24 Eva Nielsen............................ 25
25 Bjarne W. Jensen................... 20
26 Bodil R. Jensen...................... 12
27 Grethe Andersen................... 12
28 Pelle Jandrup......................... 12
29 Anette Jensen........................10
30 Johnny Svendsen................... 10
31 Mary Andersen...................... 10
32 Ruth Bank...............................10
33 Karen Nielsen...........................9

I alt seniorer............................ 2834
I alt kaniner................................190
I alt ældreroere....................... 1409

ALT I ALT 4433

Roere i alt....................................75
Gennemsnit.................................59

Rostatistik pr. 30. april 2015
I alt er der roet 4433 km i sæson 2015  pr 31. maj af i alt 75 roere
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10.07 Roklubben Øresunds
85 års fødselsdag

02.08 Madpakketur til Ishøj

04.08 Medlemsmøde

12.08 SvedPåPanden roning

i Rokl. SAS

13.08 Vi ses igen! Finpudsning af rostil
for nye og gamle roere

16.08 MiniRoning kl. 10.00

20.08 SvedPåPanden roning i Hellerup

29.08 Amagerregatta

01.09 Medlemsmøde

02.09 SvedPåPanden roning
i Rokl. SAS

11.09 SvedPåPanding roning
i Hellerup – Afslutningsfest

12.09 Spræl i Havnen

13.09 Furesøtur

25.09 Fredagsroning/måneskinstur

06.10 Medlemsmøde

24.10 Standerstrygning

03.11 Medlemsmøde

02.12 Medlemsmøde

KALENDER
FOR ROSÆSON 2015




