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Stroken

Kanindåb, lørdag den 14. august 2004, kl. 15.00

Amagerregatta, lørdag den 28. august 2004 hos B&W



Kanindåb 14. august 2004
Roklubben Øresund har modtaget følgende skrivelse
fra Hans Kongelige Højhed Kong Neptun.

Jeg konge og hersker over de 7 verdens have vil
aflægge Roklubben Øresund et besøg lørdag
14.august, kl. 15.00. Jeg forlanger at kaninerne møder
præcis kl. 14.00, således at de er klar til dåben
kl. 15.00.

Jeg forventer ligeledes at kaninerne er udklædte efter min
smag, og at de er værdige til at blive optaget i mit rige.

Om aftenen vil jeg i samråd med min dronning og mine
trofaste galejslaver uddele dåbsbeviser til de døbte kaniner,
der herefter med rette må kalde sig for roere, og som
efterfølgende ikke må benævnes kaniner.

Kong Neptun Rex

I forbindelse med Kanindåb vil der om aftenen være
festmiddag kl. 18.00 i Roklubben Øresund, hvor vi
fejrer de nye roere.

Menu

• Helstegt pattegris

• Kong Neptun’s favorit dessert

Prisen for denne udsøgte middag er kr. 150,00 pr.
person. Tilmelding til festen kan ske på opslagstavlen
i Roklubben Øresund. Sidste frist for tilmelding er
tirsdag den 3. august 2004.

Amagerregatta 2004
Dette års Amagerregatta afholdes den 28. august
2004. I år er det B&W - Roklub, som ligger vand og
hus til. Som altid er der 15 løb, der skal afvikles hen
over eftermiddagen.

For at du kan komme i den rette Amagerregatta
stemning vil jeg lige nævne løbene. Som du kan se,
kan alle være med.

1 Grand Oldgirls 2-årers

2 Blandet ungdom 4-årers

3 Dame Singlesculler

4 Herre 2-årers

5 Oldgirls 4-årers

6 Drenge Singlesculler

7 Grand Oldboys 2-årers

8 Dame 4-årers

9 Herre Singlesculler

10 Kanin Dame 2-årers

11 Kanin Herre 4-årers

12 Pige Singlesculler

13 Oldboys 4-årers

14 Dame 2-årers

15 Herre 4-årer

For at deltage i løb 1 og 7 skal man være fyldt 50 år

For at deltage i løb 2, 6 og 12 må man ikke være fyldt
18 år

For at deltage i løb 5 og 13 skal man være fyldt 35 år

Der er blevet hængt en liste med alle løb op på
opslagstavlen i klubben. Her er det meningen, at du
skal skrive dig på enten alene eller sammen med et
hold.

I år er det B&W's tur til at huse festlighederne. Om
aftenen arrangerer de årets bedste fest. Baren er
åbenhele dagen med salg af vand, øl og snack til
sukkerbalancen.

Festlokalerne åbner kl. 19, hvor der serveres lækker
mad, fed musik, og lidt til væskebalancen -
underholdningen ... tja ... det plejer vi alle at være
gode til.



Pris for menuen er kr. 150,00. Menuen bliver i følge
B&W meget lækker. Desuden vil B&W sørge for at
der er tændt grill til ungdomsroernes gør det selv
middag.

Du kan tilmelde dig fest og middag  på opslagstavlen
i klubben. Sidste frist er torsdag den 12. august

Hvis du har nogen spørgsmål til ovennævnte, skal du
tage fat i vores rochef Allan Elgaard.

Der er meningen at der skal trænes til
Amagerregattaen, så find dit hold og kom i gang
med træningen.

God træning.

Annemette

Bådfonden
Jubilæumsudvalget er jo i gang med at finde penge til
anskaffelsen af  vores nye 2-åres inrigger, som vi har
bestilt til vores 75 års jubilæum til næste år.

Da vi startede, var der 50.000 kr. i bådfonden, og
målet ligger omkring 120-130.000 kr.

10.000 kr. kom ind ved Amagerbankens
Jubilæumsfond, overskud ved Glitterfest, salg af kaffe
og kage til Åbent Hus arrangement og Sankt Hans
aften. Sidstnævnte gav alene 5.000 kr. i overskud
fordelt 50/50 på salg af  mad og lotterier. Tak til
sponsorerne som havde foræret præmierne til lotteriet.

Afslag har vi fået fra Tuborg Fonden og nogle andre
fonde.



Bedre succes har vi haft med ansøgninger til A.P.
Møller og Hustru Chastine McKinney Møller’s Fond
til almene Formaal og BG Fonden. Den første gave
10.000 kr. og den anden hele 25.000 kr.!

Så nu er bådfonden oppe på 95.000 kr. I kan følge
udviklingen på „barometret“, som er opstillet i
entréen.

Vi er altså tættere på målet nu, men husk at I som
medlemmer selv har mulighed for at spytte i kassen
ved at indbetale fradragsberettigede gaver til Dansk
Forening for Rosport. Kontakt kasserer Ole Berg for
giro-indbetalingskort, og husk at mærk jeres
indbetaling med „til Roklubben Øresunds Bådfond“.

Hanne Vinther

pva/Jubilæumsudvalget

Rohistorie fra Freddy Thorsen
Vi har modtaget følgende historie fra Freddy
Thorsen.

Jeg vil lige sige at det i disse år, hvor vi ror meget i
Berlin og meget i Berliner RuderClub, Hevella e.v. er
det i disse dage 40 år siden, at vi var der første gang,
den 5. – 12. juli 1964.
Holdet der roede i en uge var; Flemming Prehn,
Svend Åge Friestrup Lauridsen, Niels Malling,
Anders Kure og Freddy Thorsen.

Jeg er den dag i dag fortsat på julekort med én af  de
gamle rokammerater Detlef  Gerike.

Hilsen

Freddy

Udflugt for ældreroerne til
Fredensborg Roklub
torsdag den 19.august
Vi mødes i roklubben kl. 7:30. Der køres i privatbiler
til Fredensborg Roklub, hvor vi skal være kl. 9:00.
Poul Calmann-Hinke, der er repræsentant for
ældreroerne i Fredensborg Roklub, har arrangeret en
rotur på Esrum Sø for os og nogle af ældreroerne fra
Fredensborg Roklub. Roturen går til Dronningens
Bøge på den anden side af søen, hvor vi indtager den
medbragte mad.

Turen vil være på 6-8 km i alt.

Vi vil være tilbage i Fredensborg Roklub kl. ca. 13:00
hvor vi drikker kaffe sammen med ældreroerne fra
Fredensborg. Vi regner med at være hjemme i
Kastrup mellem kl. 15:00 og 16:00.

Der må påregnes et mindre beløb til dækning af
benzinudgifter.

Har du lyst til at være med så skriv dig på
tilmeldingslisten, senest den 11. august.

Tilmeldingen er bindende.

Robukser
Anne Weichardt hænger en tilmeldingsliste op på
opslagstavlen, hvor man kan bestille de populære
robukser med dobbelt røv og i kunststof, så de er
hurtigt tørende.

Prisen er 300,- kr. pr. stk.

Når der er bestillinger på ca. 20 robukser, bestilles til
samlet levering.

Red.

Madpakketur „Saltholm Rundt“
Nej, det blev ikke til Saltholm Rundt søndag den 4.
juli.

Som sædvanlig lød vejrudsigten på op til frisk vind
fulgt af  byger. Så vi nøjedes med at ro langs land.

Tre 2-åres og to 4-åres roede først til Lynette havnen,
hvor vi drak lidt formiddagskaffe og smagte på lidt
Bindeballe Bitter af  Kurts medbragte. Heldigvis har
Sejklubben bygget en overdækket terasse, for der kom
netop en byge, mens vi sad der. Vi var ellers lige
blevet tørre fra den byge, som snittede os ved
Helgoland.

Så roede vi tilbage til Kastrup og spiste frokost i vores
gårdhave.

Udtalt af Mogens på vej fra den ene ponton til den
anden, fra den ene truende byge til den anden: Det
gode ved roning er, at man aldrig bliver „glemt“. Og



det har han jo ret i. Det er i hvert fald svært at finde
en frisk roer, der lige springer ned og overtager
pladsen, mens man selv tager hjem og lægger sig på
divanen.

Da vi havde spist frokost, og klokken nærmede sig
14.00, valgte 5 roere at stoppe, mens legen var god,
mens resten fortsatte turen til Dragør med
Klabautermanden under armen. Han var netop blevet
afleveret af Dragør samme morgen, da vi tog afsted!

Ud for lufthavnen mødte vi nogle både fra én af
Svanemølle-klubberne, men lige som vi skulle til at
hilse på, piskede en haglbyge ind over os. Vi nåede
aldrig at finde ud af, hvilken klub de andre både kom
fra.

Alle fik lige pludselig travlt med at finde sine
regnfrakker, som jo lå alle mulige andre steder i
båden, end hvor man aktuelt sad. Et virvar af kulørte
regnjakker fór gennem båden. En enkelt havde
ufornuftigt anbragt sit regntøj i en luge. Det nåede vi
aldrig at få frem, inden bygen var drevet over. Plask-
våde blev vi – og på én gang!

Det blev til en kort pilsner/kaffe/is-pause i Dragør,
inden vi roede hjem til Kastrup igen for at slutte kl.
17.00 med 28 km på bagen, hvor vi kun blev rigtig
våde af  den sidste byge.

Hanne Vinther

Madpakketur Amager Rundt
Søndag den 1. august prøver vi igen at ro rundt om
noget – denne gang Amager.

Da det kræver, at vi på ét eller andet tidspunkt skal
igennem slusen i Sydhavnen, er det smartest at få det
overstået først.

Slusen har åbent søndag 08.00-10.00 og 17.00-19.00.

Så vi mødes i Roklubben SAS på Islands Brygge 66B
kl. 09.00 og sætter hold sammen med SAS’erne, så vi
kan nå igennem slusen før kl. 10.00.

Måske ror vi helt til Kastrup og spiser frokost med en
formiddags kaffepause i bådene ud for Dragørs
sydstrand. Måske spiser vi frokost i Dragør. Det
kommer helt an på vejr, vind og mandskab. Fordelen
ved at ro helt til Kastrup i første hug er, at vi så kun

har 15 km tilbage efter frokost af de samlede ca. 45
km, som der er Amager Rundt.

Husk madpakken og drikkevarerne. Og hvis du har
nogle spirituøse og/eller kulinariske overraskelser til
roerne, så tage dem bare med også.

Tilmelding på opslagstavlen eller til mig på telefon
senest torsdag den 29. juli.

Hanne Vinther

Tlf. 32 52 01 06

Tutnyt
På grund af  det meget dårlige rovejr, vi har haft, har
tilslutningen til roning og til efterfølgende klubaften
tirsdag med spisning været mindre, end den plejer at
være.

Så det har været svært at beregne indkøb og få
økonomien til at hænge sammen. Kommer der 15
eller 25 til spisning kl. 21.00? Enten er der for lidt
eller for meget mad.

Ergo er menuerne meget kommet til at bestå af
pålægsbuffet’er, hvor vi evt. kan gemme råvarerne til
næste uge, hvis vi har købt for meget ind. I nogle
tilfælde har vi dog måtte smide mad ud, fordi det er
blevet for gammelt.

Samtidig har det resulteret i, at de få fremmødte
medlemmer nu har vænnet sig til at rydde buffet’en
og spise sig propmætte, hvor tilbudet til de 25,- kr.
egentlig kun dækker et mindre måltid lige til at blive
mætte af efter roturen, så man ikke behøver at spise
hjemmefra.

Forhåbentlig får vi snart en sommer med bedre
rovejr, så vi får et stabilt stort fremmøde om
tirsdagen. Samtidig vil jeg opfordre nye som gamle
medlemmer til at blive til spisningen, så vi kan
bibeholde vores gode sociale liv i klubben.

Og så vil jeg da ikke undlade at komme med den
sædvanlige opfordring til medlemmerne om at tage
en tirsdags Tutvagt. Det gælder også – eller måske
især – de nye medlemmer. Prøv det! Se tilmeldingen
på døren ind til Tutten.

Hanne Vinther

Tut-koordinator



Klabautermand
Vores kære Klabautermand har desværre ikke haft tid
til at tale med Strokens udsendte til dette nummer.
Han har næsten ikke nået at få fast grund under
fødderne, førend han har været på vandet igen, og
har som følgende deraf ikke haft tid til at give
interview.  Klabautermanden ligger nu nr. 1 på
Dragør Roklubs rostatistik med 408 km.

Sved-på-panden-roning
Så er de 4 ud af sæsonens i alt 8 gange SPP roning
afviklet. Sidste gang i Hellerup den 24. juni var vejret
så hårdt, at motionskaproningen måske i
virkeligheden burde have været aflyst?

I hvert fald besluttede kun 14 ud af 29 mulige hold
sig for at gå på vandet, og af tiderne kan man da
også se, at holdene har været 10 minutter og længere
om at gennemføre de 10 km, end de plejer. Så det har
uden tvivl været hårdt at kæmpe mod bølgerne den
dag.

Fra Roklubben Øresund gennemførte vores firer og så
vores toer, hold 980, som i dagens anledning var
udstyret med fast styrmand i skikkelse af Gummi og
ferievikar og kanin Lars Lundquist med Kurt som
fast mand. Såvidt jeg har forstået på Lars, var det en
rigtig hård tur – også fordi holdet havde bøvl med
møtrikkerne, som hele tiden sled sig løs under
swirvlerne.

Stillingen er efter 4. runde:

552 KR 2-er bedste tid 00:49:39 og 117 handicap
points

850 SAS 4-er bedste tid 00:47:24 og 112 handicap
points

553 KR 2-er bedste tid 00:52:51 og 111 handicap
points

888 SAS 2-er bedste tid 01:01:59 og 111 handicap
points

960 RØ 4-er bedste tid 00:48:38 og 100 handicap
points

Hold 970 2-er med Betina, Anne J, Lene og Bente
ligger på en anden plads sammen med KR mht.
forbedringspoint. De har 9 points, og Skovshoved,
som fører den konkurrence, har 10 points.

Hvis I vil se mere, så gå ind på Københavns Kredsens
hjemmeside www.roningkbh.dk.

Næste gang SPP er i SAS, Islands Brygge 66B,
mandag den 2. august. Starten går kl. 18.30, hvis du
vil ind og se på det.

Hanne

Weekendtur til Karlebo/Nivå
Tre to-åres satte kursen mod Karlebo Roklub lørdag
den 12. juni. Det er en laaang tur! 35-40 km hver vej -
og vi skulle hjem allerede om søndagen!

Annemette, alias Møf, havde taget initiativ til turen
og aftalt med Karlebo Roklub, at vi kunne overnatte i
deres klub, afholdt planlægningsmøde med
deltagerne for uddelegering af  opgaverne, foretaget
indkøb, lavet bådhold, etc. Og så besvimede hun!

Ja, hun gjorde! Ikke efter at have lavet bådhold, men
da vi lige havde lagt an til første pause for træsejl ud
mod stukken efter Kronløbet ind til Københavns
Havn og hevet Den Gamle Danske frem. Der lød et
pift fra bagerste båd, at vi skulle komme hen til dem.
Normalt ror man aldrig tilbage - i hvert fald slet ikke
hvis vinden så bliver imod én. Det er normalt altid
sidste båd, som må ro op til de andre. At første båd
så ror, når sidste båd endelig er nået op, er så en
anden historie.



Nå, men vi roede ned til den bagerste båd - og der
var Møf  besvimet. Meget bekymrende! Så i Taarbæk
måtte vi sende Møf tilbage til Amager for check på
hospitalet, hvor de fastslog, at hun var frisk som en
fisk. Så den eneste forklaring de kunne komme op
med var, at Møf havde været på for hård en diæt.
Godt så! Og heldigvis for det! Men forskrækkede blev
vi.

Så manglede vi lige som en roer til en to-åres. Det
løste vi ved at sende de resterende to roere, Irene og
Allan, til en 60 års fødselsdag i Karlebo/Nivå, og
bad én af de andre gæster hente de to roere i
Taarbæk. Dem så vi så igen senere på natten i en
rimelig tilstand, men OK da det var GT-tid. Jo, de
kender deres besøgelsestid!

Mobilerne kom i gang, og vi fik skaffet en „frisk“ roer
til at overtage Møf ’s plads. Det blev Kurt, som kun
lige akkurat var udskrevet fra hospitalet efter
observation for galdesten. Men da stenen kun var ca.
1 cm stor og stadig raslede rundt i galdeblæren med
få smerter, så mente han godt, han kunne klare turen
hjem til Kastrup fra Taarbæk om søndagen.

Så efter en hyggelig sommeraften i Karlebo Roklub,
hvor Jan P. forbløffede de lokale med at få ild i
grillen, og Anne P. i ovnen forvandlede mine fine
hvide ny pillede kartofler til nogle velsmagende brune
kugler med grønne krydderurter på, var vi glade for
næste morgen at se både Kurt og hans endnu mere
friske kone Jytte (også ny udskrevet fra hospitalet)
med morgenbrød under armen.



Mogens var også godt tilfreds - især med at hans
helbred var i top, selv efter aftenens særdeles hyggelige
„små ting“. Han syntes faktisk det var lige så sjovt
om søndagen, som det havde været om lørdagen!

Nå, men efter 35-40 km roning hjem i højt solskin og
stort set ingen vind var hele holdet „frisk“, kun plaget
af vabler og muskelømhed!

Vi var alle glade for at være tilbage i Roklubben
Øresund efter det dejlige kurophold i Nivå. Især tror
jeg Anne og Poul Jahn var godt tilfredse - fordi de i
virkeligheden slet ikke havde haft tid til at tage med
på turen på grund af sønnens 18 års fødselsdag, som
de skulle holde efterfølgende weekend. Stress? slet
ikke ... det skal bare ros væk!

Tak for en god tur til alle de „friske“ roere.

Hanne V

(hende med vablerne og muskelømheden)

Sct. Hans i Roklubben
Igen i år var der bål, båltale og ikke mindst dejligt
mad i Roklubben Øresund, til Sct. Hans.

Sædvanen tro, fristes man til at sige, var det regnvejr.
Det var derfor spændende, om det nu også blev til

noget med grill, eller om vi alle skulle en tur forbi
Cafe fodkold.

Men heldigvis findes Weber, (grillen du ved), og så er
det ikke noget problem med en regnbyge eller to.

I forbindelse med middagen var der lotteri.
Overskuddet fra dette skal gå til bådefonden, således
at roklubben kan få råd til at købe en ny båd til 75 år
jubilæum i 2005.

Jeg skal lige love for, at alle fremmøde kunne finde
ud af at få åbnet op for pengepungen og være med til
at frembringe et flot overskud til bådefonden.

Efter lotteri og roklubbens husdessert var tiden
kommet til bål og båltale. Meget belejligt var det
holdt op med at regne, da bålet skulle tændes. Leif
havde endnu engang fabrikeret en flot heks med
masser af  hyl - i. Båltalen stod Kurt for, og det gjorde
han godt.

Efter bålet var der almindelig hygge, som selvfølgelig
blev lidt begrænset af, at en stor del af de fremmødte
skulle på arbejde dagen efter.

Annemette

Ferielangtur i Sønderjylland
I år har jeg igen været på ferielangtur. Denne tur har
været lidt speciel for mig af  to grunde.

1. det er 10 år siden at jeg var på min første
ferielangtur

2. min første tur gik til Sønderjylland

Inden vi tog af sted, brugte jeg lidt tid på at finde
billeder frem fra den gang – det var den gang, at
mobiltelefon ikke var hver mands eje, og ordet
Digitalkamera ikke var opfundet.Men ser man bort
fra disse ting, er der nu ikke så meget som har ændret
sig, hvad ferielangtur angår.

Alt tøj, soveposer, mv. bliver fortsat pakket ind i
plastikposer og lagt i vandtætte tasker. Efter et par
dage er der total kaos i ens taske, alt er rent og alt er
beskidt.

Den dag i dag tænker man – alt det der bagage kan
simpelthen ikke proppes ned i bådene, hvad skal vi
dog lade blive tilbage, og alligevel ender det med, at
der plads til det hele.





Vores (Lene, Anne Jahn, Poul, Michael Hansen,
Irene, Allan, Anne Palm, Jan Palm og Annemette)
ferietur begyndte fredag med, at nogle satte Nrd.
Røse, Margretheholm og Tårnby på trailer. mens
andre tog i Metro for at handle fornødenheder.

Lørdag var det så blevet tid til at sætte kursen mod
Sønderborg Roklub, som skulle være første
udgangspunkt for ferien. Lørdag aften var vi alle
samlet. Efter dejlig mad og drikke (grillet andebryst
og velsmagende rødvin) var det tid til for første gang
at få luft i luftmadrassen og få testet – hvem snorker
og hvem er medlem af nattisser klubben. Gad vide
hvor mange der fik en hel nats søvn – ingen tror jeg.

Søndag morgen skulle bådene pakkes og kursen
sættes mod Augustenborg. At det blev Augustenborg

skyldes, at det ikke var muligt at ro til Gråsten på
grund af blæsten. Da vi kom til Augustenborg, var vi
åbenbart en så frygtindgydende flok, at SAS Roklub,
som allerede var der, skyndte sig at pakke deres både
og ro derfra i en vis fart. Nå det var nu nok mere,
fordi 5 roere og oppakning er lige i overkanten.

Af frygt for at blæse inde i Augustenborg i flere dage
besluttede vi at ro fra Augustenborg om mandagen,
selvom det ville blive en tur i stik modvind. Da vi
roede fra Augustenborg, var vi ikke helt på det rene
med om vi skulle/kunne ro til Åbenrå , Nordborg
eller Sønderborg, men da vi var kommet forbi
Sønderborg Flyveplads og ud af Augustenborg bugt,
var der var ingen tvivl længere. Der var kun én vej,
og det var Sønderborg.



Da ingen af  os havde lyst til at blive endnu en nat i
Sønderborg, og det havde ikke noget at gøre med at
SAS Roklub var der allerede, satte vi efter frokost
bådene på trailer og kørte til Gråsten Roklub.

Tirsdag var så dagen hvor vi valgte at ro til Flensborg
Roklub. Havde vi ikke haft hårdt vejr dag før, så
havde vi det nu. Aldrig har 20 km føltes så langt at
ro. Vi måtte da også vende om på et tidspunkt og gå i
land et stykke tid, inden vi kunne gøre endnu et
forsøg på at forcere en bugt i strid „kuling“

Nu skulle man jo tro, at vi brugte onsdagen til
hviledag oven på en så hård tirsdag. Men næ nej!
Sådan skulle det ikke være! I den mest fantastiske
medvind kom vi med træsejl mv. i fin stil retur til
Gråsten Roklub. På vores vej retur mødtes vi igen

med SAS Roklub, som nu var på vej til Flensborg
Roklub (i modvind).

Havde vi så en overligger dag om torsdagen – nej da!
Vi var nu blevet så afhængige af at ro i modvind at vi
lige måtte en tur rundt om Nybøl Nor. Det er altid
dejligt at blive bekræftet i at man har nogle muskler
og vabler, hvis man nu skulle være kommet i tvivl!!!

Nå, nu var det så blevet fredag, og den naive roer
tænkte, jeg skal da have en dasedag hvor jeg kan
komme til at bruge en masse penge i diverse
forretninger i Gråsten, og ellers gå rundt og pleje
mine ømme muskler og pille lidt i nogle vabler. Men
ak nej" Vi skulle ro til Sønderborg, skulle vi!



Vel ankomne til Sønderborg satte vi bådene på trailer
og kørte retur til Gråsten Roklub, hvor vi om aftenen
var ude og spise en fortrindelig kromiddag. Inden
middagen havde vi været tilskuere til optoget af
Ringridder i Gråsten.

Lørdag var hjemrejsedag, og efter en lille smut tur til
Christiansfeld for at købe honningkager, var vi
hjemme i Roklubben Øresund lørdag over middag.

Tusinde tak til de øvrige på turen for en dejlig uge i
godt selskab.

Vores motto på denne tur blev: „Så kan de lære det,
ka’ de“.

Annemette

Sladderspalte
Udtalt af husforvalteren i Flensborg Roklub: Med 3
hold fra Øresund i går og 2 hold fra SAS i dag, så
afbestiller jeg rengøringen .... Ja, sådan kan man jo
også se på værdien af  gæsteroere.

Gummi, alias Hansen (uden rom), alias Michael -
hans motorcykel skal have nye bremseklodser, fordi
den har stået stille i en uge. Så har vi hørt det med ....

Hidtil dårligste undskyldning for ikke at møde op til
sin Tutvagt: Jeg havde glemt, at jeg havde fødselsdag!
Pyt, Kurt havde sørget for indkøbene, så andre kunne
tage over.



Hørt på Sønderborg kanten: Irene er ikke en beskikket
advokat. Hun er en bestukket advokat! Om det er
kilometerjægerklubben, der hentydes til, vides ikke.

I forbindelse med sidste Sved på Panden i Hellerup,
der blev afviklet i meget dårligt vejr, nævnte Irene at
Lars Kanin, der var ude og ro Sved på Panden for
første gang, så sandelig var kommet ud på lidt af en
jomfrutur, hvorefter Palle stille og roligt spurgte, „kan
en mand være på jomfrutur?“

Godt man ikke er ældre-roer!
Så starter fællesturene kl. 07.30!!

Se www.roklubbenoeresund.dk under Klubtøj. Køb
Anne Weichardts mave for kun 50,- kr.! Ingen højere?
Nej Anne er ikke højere! Det er billigt i
sammenligning med en sweat shirt til 130,- kr.

Kalender
August
1. Amager Rundt med SAS
2. SPP - SAS
14. Kanindåb
17. SPP - Hellerup
28. Amagerregatta
September
6. SPP - SAS
17. SPP - Hellerup
24.-26. Kanindræbertur
Oktober
30. Standerstrygning
November
13. Klabautermand-fest


