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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 10. september 2015.

Bestyrelsen.
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Der har været problemer med kloakafløbet i damernes
omklædning. Det er nu blevet lavet.

Ny indskrivning. Der er kommet et nyt format, når
man skriver sig ind. Det er nu muligt at vælge, om man
vil ro over eller under 10 km. F.eks. Dragør er +10, så
skal der skrives Dragør. Hvis det er +15, så skriv
Saltholm havn. Hvis man tager de lange ture, kan man
dog ikke forvente, at der er mad, når man kommer
tilbage til klubben, så man må slette sig fra madlisten.

Øresund Ældreroere er gået solo, forstået på den
måde, at de har deres egen hjemmeside. Det betyder
også at der ikke kommer flere indlæg i Stroken fra
deres side.

Mogens – Saltholm har været på værksted. Har fået
repareret kølskinnen og fået en omgang lak.

Velkommen til Helmuth, som startede med at ro i 1956
og som han siger, har roet det halve af sit liv.

Udmelding – Malene og Janne har meldt sig ud af
klubben. Janne pga dårligt helbred.

Kommende arrangementer:
Vi ses igen  13. august – denne torsdag aften er
finpudsning af ro stil for nye og gamle roere. Der
afsluttes med grill.

Miniroer dag – deadline for tilmelding er næste
torsdag 13. august.

Amagerregatta:
Joblisten blev gennemgået og sendt rundt, så man
kunne skrive sig på nogle opgaver. Der efterlyses
stadig folk til de forskellige jobs.

Der efterlyses en flad motorbåd – hvis nogen kender
nogen som har én, så hører bestyrelsen gerne om det.

I fbm. Amagerregattaen er der lavet en fælles
pressemeddelelse for Kastrup Kajak Klub og Øresund,
som er sendt til Tårnby bladet. Læs den andet sted i
Stroken. Pressemeddelelsen skulle komme i bladet i
denne uge.

Amagerregattaen fylder 60 års – som i bryllupsregi er
diamantbryllup. Kirsten er kommet med et forslag til at
bruge det som tema for festudsmykningen.

10.8 holdes møde i Amagerregatta. Det er også her at
bådholdene skal være klar og fremlægges.

Det er et stort arbejde foran os, men ved fælles hjælp
skal det nok gå.

Kastelinen skal blive i båden. Den skal ikke tages op
af båden, men forblive i agter luen.

Spræl i Havnen 12.9 – vores nye båd skal døbes
denne dag.

85 års fødselsdag  I anledning af vores 85 års
fødselsdag, har Tårnby Kommune givet en gave på kr.
5.000.

Teateraften  13. februar 2016 skal vi ind og se
Shubidua på Østre Gasværk. Billetprisen er kr.365,.

Mogens har set en lækker vind/vandafvisende jakke
med hætte til ca. 600,. Der indhentes nu tilbud fra
Intersport i Fields.

Lene

Medlemsmøde juli og august



4 STROKEN

Bådedåb kl. 13.00
Spræl i Havnen lørdag 12.
september
En sjov dag for hele familien

Formand for kultur og fritidsudvalget i Tårnby
Kommune, Einer Lyduch, døber vores nye 4åres
inrigger i forbindelse med Spræl i Havnen
arrangementet lørdag den 12. september kl. 13.00. Vi
håber at se rigtig mange til den store begivenhed.

Spræl i Havnen starter kl. 10.00 og varer til kl. 17.00.
Der er officiel indvielse ved Bryggergården/Scanport
kl. 11.00. Arrangementet er en mulighed for at vise,
hvad foreningerne i Tårnby Kommune har at byde på.
Ca. 60 foreninger har meldt deres deltagelse.

Spræl i Havnen er på Facebook. Del begivenheden så
langt rundt, I kan
komme: https://www.facebook.com/events/76312964
3798104/
Se mere på www.spraelihavnen.dk.

Der bliver fire knudepunkter: I nord ved
Motionsklubben Amager, i midten på Kastrup Ny
Lystbådehavn/Kastrup Strandpark, ved
Bryggergården/Scanport 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 stiller

strøm og musikanlæg til rådighed for Ullerup
Linedance 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 på
pontonens nordlige side. På den sydlige side af
pontonen huserer søspejderne med optimistjoller og
kanoer.

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.
Tilmelding på opslagstavlen.

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

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. Kontaktperson: Birgit Østergaard.

Lørdag den 17. oktober – Løvfaldstur på Esrum Sø

Roklubben SAS inviterer til løvfaldstur lørdag den 17.
oktober på Esrum Sø. Vi låner både i Fredensborg
Roklub. Mødetid kl. 10.00. Deltagerantallet er
begrænset til 19. Opslag med tilmelding kommer
senere.

Hanne Vinther
Tlf. 4034 7535

Madpakketure i september og oktober
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Fælles pressemeddelelse fra Kastrup Kajak Klub og
Roklubben Øresund, bragt i Tårnby Bladet 8. august.

Af Hanne Vinther, formand Roklubben Øresund og
Signe Schandorff, DM udvalget Kastrup Kajakklub.

Hele 2 klubber i Kastrup havn er i samme weekend
værter ved Amager Regatta og DM i havkajak.

Den sidste weekend i august bliver der unik mulighed
for at opleve to af de store sportsgrene på Amager,
når både Roklubben Øresund og Kastrup kajakklub er
værter, ved hver sin maritime konkurrence, på
hjemmebanerne i det lokale farvand ud for Kastrup
havn. Til begge disse begivenheder er det frivillige
lokale klubmedlemmer der står bag både planlægning
og afvikling.

Roklubben Øresund er værter ved Amagerregatta,
som i år fejrer 60 års jubilæum. Lørdag d. 29. august
går starten kl. 12.00, til årets kaproning mellem
Amagers fem roklubber. Der er allerede nu lagt op til
hård kamp mellem roerne fra, Dragør roklub, B&W
Roklub, Amager Roog kajakklub, Roklubben Øresund
og de forsvarene mestre fra Roklubben SAS.

Banerne er udlagt med start ved Scanport havn ved
Kystens perle, og slut ved Kastrup Ny Lystbådehavns
ydre mole. Løbene afvikles lørdag d. 29. august
mellem kl 1216.00. Se program i faktaboks.

På hele strækningen er der nok at opleve for
publikum. For på samme tidspunkt skyder Kastrup
kajakklub årets DM i havkajak rul og teknik i gang.
Lørdag d. 29. august afvikles DM i grønlandske rul i
Scanport havn, ved Kystens perle.

Dm i havakajak strækker sig over to dage. Søndag d.
30. august, kan publikum opleve DM i teknik, fra
nærmeste hold, når vi åbner op for gangstien på
landanlægget Digevej. Herfra er der god udsigt til
teknikbanen, hvor roerne vil dyste i action prægede
øvelser, både stående, siddende og med bunden i
vejret på kajakken. Der er mange deltagere fra lokale
klubber, men også roere fra hele Danmark, som vil
komme og dyste i de mange variationer af
grønlandske rul og teknikker. Til DM i havkajak vil der
være en speaker, der giver publikum indsigt i
disciplinerne.

Roklubben Øresund og Kastrup kajakklub, ser frem til
at byde alle deltagere og ikke mindst publikum
velkommen til de mange spændende løb i de
seværdige arrangementer. Lørdag anbefaler begge
klubber at man som publikum starter i Scanport havn,
hvor der både er udsyn til startfeltet i Amager regatta

og mulighed for at se nærmere på hvad det kræver af
roeren, at vinde DM i Grønlandske rul.

Særskilt program på facebook DM havkajak.

LILLE HAVN,

STORE AMBITIONER



6 STROKEN

Amagerregatta 2015
Roklubben Øresund er vært for årets Amagerregatta
lørdag den 29. august.

Samme weekend afholder Kastrup Kajak Klub DM i
grønlandske rul i Scanport om lørdagen kl. 10.00
12.30, hvor første løb til Amagerregattaen går kl.
12.00 med start hhv. ved stensætningen til lufthavnen
og ud for Scanport med mål ud for Kastrup Nye
Lystbådehavn. Se kort.

Vi er i tæt dialog med vores naboklub KKK og arbejder
på, at de to aktiviteter afvikles på bedste måde, så
baner og ind og udsejling fra vores havne ikke
kolliderer. Se fælles pressemeddelelse her i bladet.

Mht. parkering, så ophæves parkeringsrestriktionerne
på vores havn i den weekend. Til gengæld må vi
påregne, at mange deltagere til kajakstævnet vil
benytte vores Pplads.

Om søndagen afholder KKK DM i teknik.
Forhindringsbanen lægges lige udenfor vores havn op
ad stensætningen ind til lufthavnen. Banen er 100
meter lang og 60 meter bred, og er markeret med en
masse små bøjer. Amagerregattaens baner starter
derfor 100 meter ude, så de to baner ikke kolliderer,
men vi må forudse, at kajakroerne vil øve sig på
forhindringsbanen lørdag eftermiddag forud for
konkurrencen om søndagen. Så pas på
forhindringsbane og kajakroere, når I ror til start til
Amagerregattaen.

I skrivende stund ser det nogenlunde ud med vores
deltagelse på kaproningsbanen, men vi mangler stadig
nogle hold til blandet senior 4åres, senior herre 2
åres, senior dame 2åres. Kontakt enten Allan eller
Lena, hvis du vil deltage som roer i et løb. Løbene er
som følger:

Løb 1 kl. 12.00: Drenge/pige single sculler, 750 m
Løb 2 kl. 12.15: Blandet m/k 4 åres, 1000 m
Løb 3 kl. 12.30: Kvinder single sculler, 750 m
Løb 4 kl. 12.45: Blandet ungdom 4åres, 1000 m

Løb 5 kl. 13.00: Herre 2åres, 1000 m
Løb 6 kl. 13.15: Old girls (+35 år) 4åres, 1000 m
Løb 7 kl. 13.30: Herre (nybegyndere) 2åres, 750 m
Løb 8 kl. 13.45: +60 år m/k 4åres, 750 m

Kl. 14.00 Pause og ungdomsløbene får pokaler

Løb 9 kl. 14.15: Dame 4åres, 1000 m
Løb 10 kl. 14.30: Herre single sculler, 1000 m
Løb 11 kl. 14.45: Dame (nybegyndere) 2åres, 750 m
Løb 12 kl. 15.00: Grand old boys (+50 år) 4åres, 750
m
Løb 13 kl. 15.15: Grand old girls (+50 år) 2åres, 750 m
Løb 14 kl. 15.30: Old boys (+35 år) 4åres, 1000 m
Løb 15 kl. 15.45: Dame 2åres, 750 m
Løb 16 kl. 16.00: Herre 4åres, 1500 m

Om aftenen er der regattafest kl. 18.30 med
præmieoverrækkelse.

Seneste tilmelding til festen er torsdag den 20. august.
Menuen består af forret med tærte med porre og laks,
5 retters buffet samt jordbærrabarber muffin og
koster 200 kr. pr. person. Se opslagstavlen.

Hjælp søges!
Arbejdsopgaver i forbindelse med
Amagerregattaen:

Der hænger en jobliste på opslagstavlen, hvor man
meget gerne må skrive sig på.

Pt. mangler der folk til at etablere og nedtage
dommertelt og kaffebod på den nye lystbådehavn
samt nogen til at sørge for oppyntning og
borddækning, servering og afrydning.

Da det er Amagerregattaens 60 års jubilæum tænker
vi at pynte klubstuen til ”diamantbryllup” med masser
af plingeffekter. Så kig i din julekasse, og se om du
har nogle krystaller og lignende, som kan bruges.

Ligeledes efterlyses lyskæder til opsætning i telt i
gårdhaven samt højttaleranlæg og mikrofon.

Bestyrelsen
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34 km fra SAS roklub til Ishøj havn og retur.

Vejret viste sig fra sin absolut bedste side, da i alt 13
Øresund og SAS roere roede ud fra Roklubben SAS
søndag den 2. august 2015.

Det var som nyroer min første langtur, og jeg
glædede mig til at se nyt farvand, og prøve min
udholdenhed af. Jeg havde travlt med at kigge til
åren, men noterede dog, at vi kom gennem et dejligt
afvekslende landskab både til styrbord og bagbord.

Første stop var slusen i Syd
havnen og efter kort ventetid,
blev vi sluset videre og bådene
fortsatte forbi Avedøre Holme og
de store vindmøller, som i dagens
anledning stod helt stille! En lang
indsejling til Brøndby havn og der
var fortjent kaffepause og adgang
til toiletter.

Det var kun et kort stop og turen
fortsatte herefter langs stranden,
hvor badegæsterne så småt
samlede sig. Indsejlingen via
Vallensbæk havn til Ishøj havn og
roklub, var lang og meget farverig
og mere end ét besøg værd.
Frokosten og en lille en/flere, blev
indtaget på roklubbens terrasse
og snakken gik lystigt. Efter
frokost gik nogen en tur til Arken

for at se udstilling af Bjørn Wiinblad, og vi andre
slappede af og nød at være ude i det skønne vejr.

Kl. 14:15 var der afgang igen og vi satte kurs mod
Hvidovre havn. Der var lidt flere folk på vandet, men
ikke noget der generede, og det blev til en dejlig lang
og rolig tur ind til Hvidovre Roklub, hvor vi holdt en
pause og fik lidt chokolade og noget at drikke. Afsted
igen og hen til slusen, hvor vi var i rigelig god tid, og
derfor fik lejlighed til at studere alle husbådene som
ligger der, det er et lidt sjovt sted, synes jeg.

Slusen åbnede præcis kl. 17 og så var vi hurtigt
”hjemme” igen. En rigtig dejlig og rolig dag der
sluttede af med en drink på SAS roklubs terrasse og et
tillykke til Søren, som ringede meget højt med klokken
i anledning af sin sølvnål og kommende fødselsdag.

Jeg sov rigtig godt søndag aften/nat. Tak til alle for en
rigtig god og hyggelig tur.

Helle Fuglsang Pedersen

Udsigt fra Ishøj roklubs balkon
Eftermiddagskaffe Hvidovre Roklub

Madpakketur
til

ISHØJ
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Amager rundt
Søndag d. 5. juli

Det var allerede varmt, da vi mødtes denne søndag
morgen i SAS roklub, hvor vi skulle starte Amager
rundt.

Det blev til 4 2årers, der begav sig afsted. Inden vi
var nået til slusen, talte vi allerede om, hvor varmt det
allerede var, og vi var dårligt startet på turen. Denne
søndag kom graderne op til 30 grader med næsten
ingen vind.

Da vi endelig var kommet igennem slusen, som tog
lidt tid, kunne vi endelig komme derudaf. Vores
første stop var ved Kongelunden, hvor vi havde en
kaffepause inden turen gik videre til Dragør, hvor
frokosten skulle indtages.

Vandet var helt klart og indbydende, og mange af os
havde virkelig lyst til at tage os en dukkert. Vi kom
endelig til Dragør, efter at have roet forhindringsløb
mellem alle de både, der lå for anker ved mormor
stranden og Dragør Fort. Det var den helt store
badedag i dag, pga. det varme vejr, og rundt om
Amager hvor der var strand, boltværk, havne var der
folk i hobe, der var ude og nyde vejret.

Efter en velfortjent frokost og pause kunne vi ikke
trække den længere, og vi måtte se at komme videre.

Da vi nåede Københavns Havn var der gevaldig trafik,
så det var med at holde øje med, hvad der foregik
omkring os. Man kan godt mærke, at havnen er ved at
blive smallere pga. kommunes mange tiltag, så
turbåde, motorbåde, HTbåd, kanoer og robåde
kommer virkelig hinanden ved.

Vel ankommet i SAS roklub igen kunne vi se tilbage
på en fantastisk dejlig dag på vandet.

Lene

85 års fødselsdag
Fredag d.10. juli

Vi (SAS og Øresund) mødtes i klubben kl. 17.00 denne
fredag aften. Hanne indledte festlighederne med en
festtale i dagens anledning. (talen kan læses andet
steds i bladet). I stedet for Borgmester Zimino, som
skulle have døbt den nye båd, var det lykkedes at få
formanden for DFfR’s netværk København, Mette
Bacher til at komme og overrække langtursnål og
æresbevisninger til Mogens, Allan og Kurt, hvilke jeg
tror kom som en overraskelse for dem. Da det
officielle var overstået, tog vi ud og roede en lille tur,
inden vi skulle ind og have tapas, drinks og dans. På
trods af god vind fik vi en god tur ud af det.

Vinden gjorde da også, at det ikke var lykkedes at få
pavillonen op ude i gården, men det forhindrede os
ikke i at sidde udenfor, selv om det var lidt køligt
taget juli måned i betragtning.

Efter velkomstdrinks var det tid til tapas. De
forskellige tapas blev indtaget stående, så der var rig
mulighed for at mingle, og snakken gik da også livligt.

Musikken stod Sarah for, og efter lidt tøven blev
danseskoene afprøvet. Klubstuen var blevet ryddet for
borde og stole, så der var masser af gulvplads til at
danse på.
Baren blev styret med sikker hånd af Mikkel, som
virkelig fik langet en del drinks over baren denne
aften.

Det var en rigtig festlig aften.

Tak for gaverne fra:
• Roklubben SAS for 1. fl. whisky og et langtursflag
• Mette/Jeanne for nye sangbøger
• Tårnby Kommune for 5.000 kr.

Miniroerdag
SØNDAG den 16. august kl. 10.

Vi mødes og sætter hold med stor hensyntagen til
alder og rutine.

Så ros der en tur efter eget valg i båden.
Senere tændes grillen for at varme pølser.

Der serveres is til dessert.

Vi påregner at slutte omkring kl. 14.
I skrivende stund er der 19 tilmeldte personer, der
alle håber på godt vejr.

Vel mødt.
Kurt, rochef.
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FERIELANGTUR MED
ALL INCLUSIVE

Da mange sikkert har fulgt med i Tour de Gudenåen
på Facebook, vil jeg fatte mig i korthed. Jeg vil godt
gøre lidt reklame for ferielangtur, og her tænker jeg
specielt på vores nye roer i klubben, samt de roere
som aldrig har holdt ferie i en inrigger før. Ferielangtur
er en aktiv og billig ferie for dig som vil ud og ro ude
for vores lokal farvand.

Vi har haft:
• En fantastisk tur.
• Hyggelig besætning, masser af gode grin.
• Roet fra Skanderborg til Randers.
• Fået 144 km. til ro statistikken.
• Overnattet i Skanderborg, Ry, Silkeborg, Tange og

Randers Roklub. Alle steder med den flotteste
udsigt ud over vandet.

Vi har roet op af Gudenåen i medstrøm og medvind i
en hastighed af 10 km. i timen. Vi har på Gudenåen
opnået en hastighed på 8,5 km. i timen på træsejl.
Oplevet en meget smuk natur.
Der har været masser af dyreliv på vandet: fisk, frøer,
isfugle og fiskehejre.

Vi har roet forbi ny høstet marker, køer, får og heste.
Vi har fået friskbagt morgenbrød og wienerbrød fra
den lokale bager og nydt en Dr. Nielsen og Bindeballe
hver morgen

Alle dage har vi nydt den store medbragte
frokostbuffet og Anne Maries lækre hjemmebagte
rugbrød.

Aftensmad på en af de lokale restauranter. Vi har fået
græsk, italiensk, dansk og kinesisk mad.

I hver båd har vi haft en overlevelsestaske fyldt med
kiks, rosiner, nødder og slik. Gin og Tonic before
dinner.

Denne skønne tur med all inclusive i en uge (leje af
roklubber, både, forsikring, benzin og brobizz, mad og
drikke) har kostet 2500 kr. pr roer.

Jeg kan varmt anbefale alle at prøve sådan en tur.
Samtidig vil jeg gerne sige tak til Kurt, som har stået
for planlægningen af Tour de Gudenåen, samt tak til
hele besætningen, Anne Marie, Lene, Hanne, Erik og
Kurt for en super dejlig tur, samt hyggeligt selskab. En
stor tak til Søren fra SAS, som transporterede vores
både fra Randers til Skanderborg.

De bedste ro hilsner fra
Betina
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v/Hanne Vinther, formand

Velkommen til Roklubben Øresunds 85 års fødselsdag!
Velkommen til formanden for Netværk
København/Københavnskredsen.

Velkommen til Roklubben SAS, som vi har et tæt
samarbejde med, idet vi var naboer, indtil I flyttede til
Islands Brygge i 1991. Faktisk boede I hos os et års tid,
mens I var husvilde. Det var jer som i 1995 forærede
os rosæder og i 2000 styrmandssæder. Dem er vi
stadig meget glade for og bruger dem flittigt.
(Underforstået, at vi gerne snart vil have nogle nye… )

Velkommen til Tolo Roklub, den danske roklub i
Grækenland.

Desværre kunne vennerne fra Dragør Roklub ikke være
her i dag. Men Dragør Roklub har også et godt
samarbejde med. Specielt vil jeg nævne vores
venskabelige dyst med jer omkring Klabautermanden,
som ros frem og tilbage mellem vores klubber, og
sikrer en højere roaktivitet og en hyggelig frokost.
”Den gule mand” var Dragørs idé og kom til i 2002.

Desværre kunne vi ikke navnegive vores nye 4åres i
dag, da den først leveres sidst i august. Men vi kan

godt sætte navn på noget andet; nemlig Allan
Elgaard, Mogens Jørgensen og Kurt Holm, som i dag
modtager DFfRs langtursnål i anerkendelse af deres
indsats med at uddanne nye roere og styrmænd samt
inspirere roere til at ro langtur. Jeg giver ordet til
Mette Bacher.

Roklubben Øresund blev startet i 1930 og lå længere
sydpå. Det røde hus blev bygget i 1955. Der hvor der i
dag er værksted, var klubstue.

Kastrup Dameroklubs hus blev bygget i 1950, og lå
der, hvor det vores klubstue ligger i dag.

Man roede adskilt, og selvom man manglede en roer i
én af klubberne for at komme på vandet, så blandede
man ikke mænd og kvinder på holdene.

Men der var jo et farligt rend mellem de to roklubber,
og pigerne og drengene gik på moleræs og blev
kærester. Den 1. december 1966 besluttede man at
slå de to klubber sammen, og i 1967 blev KDs hus
solgt som sommerhus, og den den hvide bygning med
klubstue, køkken, motions og omklædningsrum blev
bygget af medlemmerne selv.

Dengang var der mange håndværkere iblandt
medlemmerne. I dag arbejder de fleste medlemmer
på kontor, men er heldigvis dygtige handymænd og
–kvinder, så vi i fællesskab får løst de mange opgaver,
der er i roklubben med vedligehold af hus og både.

Efter byggeriets afslutning i 1969 var Roklubben
Øresund på et lavpunkt mht. medlemsantal, idet 2 år
med byggeri havde tæret på kræfterne, og der gik lidt
for meget druk i den.

Vendepunktet kom i 197273, hvor roaktiviteten steg
fra 11.000 roede km om året til 19.000 km i 1978. Vi

Tale ved
Roklubben Øresunds

85 års fødselsdag
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blev udadvendte og deltog på roture i udlandet lige
fra Gardasøen i syd til Oslofjorden i nord. Især ”Die
Dänemarkfahrer” fik stor betydning for Roklubben
Øresund, og i mange år var det fast, at der var
påsketur til Berlin.

Vores lokalfarvand har undergået store ændringer
igennem tiden. Først lufthavnsudvidelsen, som gav os
en lang stensætning at ro langs. Så startede
bygningen af Øresundsbron, som gjorde det nærmest
umuligt at ro til Dragør. Lufthavnens lysbro kom på
land, der hvor Kystvejen går nu, og vi fik længere at ro
for at komme til Dragør. Broen blev indviet i år 2000,
og vi var med til at arrangere DFfR’s broroning, hvor
125 2åres fra hele landet roede til Sverige og tilbage.

Roklubben Øresund deltog i mange år i Reviera
udvalget – en græsrodsbevægelse med det formål at
etablere Amager Strandpark. Den blev indviet i 2006,
og er en stor gevinst for vores daglige rofarvand. I
tidligere tid var der losseplads mellem Industrihavnen
og Amager strand. Og vandkvaliteten er i dag helt i
top med blåt flag og det hele, hvor kloakvandet før
udledtes urenset i Øresund.

I 80’erne gjorde vi det godt på kaproningsbanerne. Vi
vandt Amagerregattaen fem gange, og vi havde hold
med til langdistancekaproningerne, som fik toppla
ceringer. I dag kniber det med resultaterne. Øre
sunderne er mere til motions og turroning og de lidt
længere distancer frem for de korte løb på 1000 m.

Således har vi i over 20 år haft hold med til SvedPå
Panden roning, som er 10 km roning på tid. Roklubben
Øresund har spillet en aktiv rolle mht. udviklingen af
dette kredsarrangement, og fra at være en trætiltræ

kaproning, kører SPP i dag efter et avanceret
handicappointsystem og et regelsæt på flere sider. I år
deltager over 40 både 8 gange i løbet af rosæsonen,
så SPP er en succeshistorie.

I 1997 indledte Roklubben Øresund et samarbejde
med Ældresagen om etablering af ældreroning. Det
startede med 23 ”ældre sager”. I 2007 blev Øresunds
Ældreroere en selvstændig forening under Dansk
Forening for Rosport, og har i dag over 50
medlemmer, som har stor glæde af at benytte vores
klubhus og både hver onsdag. Øresunds Ældreroere
er en stor hjælp ifm. vedligehold af hus og både. Sjovt
nok er mange af ældreroerne tidligere medlemmer af
Øresund; netop de håndværkere jeg omtalte før. Vi
har et godt samarbejde, og styrker vores venskab ved
nogle fælles fester. Også en succeshistorie.

Roklubben Øresund tager ansvar og aktivt del i
arbejdet i Dansk Forening for Rosport,
Københavnskredsen, Kastrup Tårnby

Idrætssammenslutning og Tårnby Foreningsråds
Spræl i Havnen. Og det er mit indtryk, at klubben
nyder stor respekt herfor. Man kan regne med
Roklubben Øresund!
I det hele taget synes jeg godt, vi kan være stolte af
vores roklub. Vi har en dejlig klub med gode
faciliteter, vores bådpark holdes i tip/top stand, og vi
har et godt bådhalssytem, som gør, at alle  uanset
kræfter  kan tage en båd ned og sætte den i vandet.
Og vigtigst af alt: Vi er en flok af glade gutter, der
stævner ud fra Øresund ….

Sådan lyder måske Danmarks bedste roklubsang, og
den skal vi synge NU!

Teateraften
Årets teateraften med Roklubben Øresund finder sted
lørdag den 13. februar 2016 kl. 16.00.

Vi skal på Østre Gasværk og se ”Shubidua – the
musical”. Prisen er 365 kr. pr. billet.

Om aftenen er der naturligvis middag i roklubben.

Tilmelding opsættes på tavlen i september, og sidste
tilmelding er til standerstrygningen.

Else Marie & Hanne V.
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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

17.10 Esrum sø

24.10 Standerstrygning

03.11 Medlemsmøde

02.12 Medlemsmøde

13.02 Teater Shubidua

KALENDER
FOR ROSÆSON 2015




