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Kalender
September
17. SPP - Hellerup
24.-26. Kanindræbertur

Oktober
30. Standerstrygning

November
13. Klabautermand-fest

Kanindræbertur
Turen går til Skelskør Roklub

Fredag, lørdag & søndag den 24.- 2.5 & 26.
september.

Vi holder informationsmøde i Roklubben Øresund
tirsdag, den 21. september efter roningen ca. kl. 20.00.
På mødet fordeler vi opgaverne og aftaler hvad tid vi
køre og hvem vi køre med.

Tirsdag den 21. september er også sidste chance for
tilmelding.

Hvis man selv sørger for transport er det muligt at
vente til lørdag, hvis man er i Skælskør roklub senest
kl. 10.00.

Anne og Jan Palm

Vinteraktiviteter
Efter standerstrygning

Vi kommer altid for sent med at bringe, hvad
vinteren byder på af  aktiviteter, så redaktionen iler
med at briefe, om de muligheder der er:

Tirsdag:

17.30 Power Walk ad Amager Strandvej.
Distance 5-10 km.

18.30 Røse Kajakklubs handicap-løb ad Amager
Strandvej. Mindste distance 5 km.

Ergometer-roning indtil kl. 19.00 i klubstuen. I
motionsrummet ubegrænset træningstid.

20.00 Klubaften med spisning

Torsdag:

17.30 Power Walk ad Amager Strandvej.
Distance 5-10 km.

19.00 Grillen er tændt

Fredag:

18.00 Svømning i Korsvejsbadet.

Rygtet vil vide, at der er kommet sauna i
svømmehallen!

Søndag

10.00 Cykling. Mødested krydset Løjtegårdsvej/
Englandsvej.

Red.

Biografklub
Der har været opslag om deltagelse i Biografklub
Danmark. Nåede du ikke at få tilmeldt dig, men
gerne vil vide, hvornår vi går i biffen, så kontakt
Hanne Vinther, så kommer du på maillisten.

I år bydes der på 7 film (ingen valgfri):

1. Brødre (dansk) - premiere 27. august
2. Kongekabale (dansk) - premiere 1. oktober
3. Oh Happy Day (dansk) - premiere 5. november
4. Phantom of the Opera - premiere 14. januar
5. Et dristigt kys - premiere 4. marts
6. Shall we dance - premiere 29. april
7. Return to sender („dansk“ - Bille August) -
premiere 24. juni

Red.

Teatertur 8. januar 2005
På trods af, at der er lang tid, til vi skal i teatret, så
har 33 medlemmer meldt sig til - og betalt for -  årets
teatertur, som går til Avenue T, hvor vi skal se „Den
Store Mandolinfeber“ med Emmas Dilemma.

Else Marie & Hanne

Protest
Der har i alle verdens medier været en voldsom debat
omkring det danske forsvars brug af hårdhændede
metoder overfor tilfangetagne irakere.



De irakiske fanger blev, såvidt jeg har forstået, alene
udsat for at skulle sidde på jorden  - de har alligevel
ikke så mange stole tilbage efter de amerikanske
bombeangreb, og blev nægtet et glas vand – ja hvad
havde de tænkt sig. I vores lille familie skal vi da også
spare på vandet med de grønne afgifter der er blevet
pålagt os fattige husejere – og øl må de jo ikke drikke,
selv om der formentlig er mere øl i Camp Eden end
vand. Ellers havde de vel heller ikke kaldt lejren for
dette.

Irakernes behandling er det rene vand ved siden af
følgende beretning.

Her gik jeg en fredelig tur på havnen en skøn lørdag i
august.

Et mærkværdigt optrin skuede mit øje. Der kom

sejlende en noget aldrende jolle camoufleret som et
vikingeskib med nogle højst mistænkelige personer
ombord. De begyndte allerede i havnehullet at
komme med nogle uartikulerede lyde.

Inde på land stod nogle, tilsyneladende tilfangetagne
personer iklædt en noget underlig fangedragt. De var
alle iført nogle stykker pap på ørerne og havde en
mystisk dusk bag på et for mig fuldstændig
unævneligt ord. At de var tilfangetagne fremgik med
al tydelighed, idet der var opsat disse velkendte røde
bånd omkring dem. Jeg formodede i første omgang
at de var taget i forvaring af  enten havnefogeden eller
politiet. Dette kunne jeg godt forstå, for man kan da
ikke have nogen rendende rundt i den mundering af
og skræmme de små børn.



Jeg besluttede at standse lidt op for at se hvad der
ville ske.

Se – nu kommer vi tilbage til den mystiske båd der
langsomt kom nærmere og nærmere i havnen, netop
hen imod mig. For ikke at få nogen ubehageligheder
ville jeg gemme mig. Dette kunne jeg gøre bag et
menneske der fuldstændigt kunne skjule min
beskedne krop. Der var efterhånden samlet en større
forsamling hvoraf nogle kaldte mit gemmested for
Jønns. Jeg takker ham den dag i dag for hans store
styrke der bevirkede at ingen så mig.

Båden lagde til ved pontonen – personerne ombord
var fortsat i gang med at skræmme livet af mig med
deres råben. Det viste sig nu at næsten alle var
møgbeskidte så de må have rejst langt. Efterhånden

som båden kom nærmere steg nervøsiteten hos de
tilfangetagne. De begyndte febrilsk at vandre rundt
mellem hinanden. Jeg tror at de havde en forudanelse
om hvad der muligvis skulle ske. Jeg kender godt den
fornemmelse, jeg har den hvergang jeg ikke ved hvad
der venter, f.eks. når jeg åbner min madpakke. Jeg har
dog trænet mig til at beherske mine følelser.

I land stiger nu de beskidte mennesker, nogle endog
kun iført et bastskørt andre hvid kittel.

En af  dem havde en lang dims i hånden der lignede
en lanse fra middelalderen. Han var næsten større
end mit skjulested. Han læste et eller andet op som
jeg ikke kunne høre.

Så satte han sig, sammen med en dame i to stole. Nu
begynder dem i bastskørter at indfange de



tilfangetagne og bringe dem hen til stolene. Her skulle
de kysse damens tæer – føj. Herefter blev de ført ned
til dem i kitler der straks kastede sig over dem og
smed et eller andet i hovedet på dem, ja endog kom
det ulækre stads ned indenunder fangernes tøj. Efter
en længere mishandling blev de forsøgt druknet i
havnen.
Jeg var rystet i min grundvold. Alt dette skete under
en hylen og skrigen, dog syntes det mig som om den
person i den hvide kittel der bar på en enorm stor
kanyle havde en speciel uhyggelig stemme som en
skærebrænder.

Heldigvis udbrød der tilsidst et fangeoprør således at
de i fælles flok kunne smide de mystiske personer i
havnen.

Efter denne uhyggelige oplevelse kunne mit
gemmested dog berolige mig med, at der blot var tale
om at Roklubben Øresund afholdt en eller anden
form for ceremoni.

Nu har jeg læst Genevekonventionen som Danmark
har tiltrådt, og heri fremgår det bl.a., at man ikke må
behandle fanger på en sådan måde at det krænker
deres ære. Samtidig fremgår det helt klart at tortur
under ingen omstændigheder må finde sted.

Jeg må på det kraftigste protestere overfor roklubben
og dens ledelse, da det er helt klart at en overtrædelse
har fundet sted. Jeg må henstille til at en gentagelse
ikke sker.

Erik Weichardt



Medlemsmøder i august og
september
Første tirsdag i måneden er der medlemsmøde i
Roklubben Øresund, hvor bestyrelsen orienterer om
småt og stort i ro-verden, og medlemmerne kan stille
spørgsmål og komme med forslag om dette og hint.

I august underholdt formand Jan Palm om:

Revieraplanen under udførelse. Der pumpes sand ind
på fuld kraft til en kunstig halvø, som bliver 60 meter
større hver eneste dag. Etableringen af Revieraen går
så stærkt, at man ikke kan nå at informere. Hver
styrmand må orientere sig og holde sig udenfor de
gule bøjer, som markerer arbejdsområdet. Revieraen
forventes at stå færdig i 2005, og vi håber på, at det

inkluderer 6 robaner i lagunen, som vi kan indvie til
Amagerregattaen til næste år, hvor den fylder 50 år!
Følg med i byggeriet på www.amager-strand.dk.

Jan orienterede om nogle ubehagelig episoder ved
pontonen, hvor motorbåde havde lagt til og dels
havde forhindret vores tillægning og bådoptagning,
dels havde spildt benzin på vores ponton. Det
understreges, at pontonen ikke er beregnet for
motorbåde, da beslagene/hydraulikken er for svag,.
Vi som brugere/beskyttere af  havnens ponton skal
bede motorbådsfolket forhale, men hvis der er
„øretæver i luften“ må vi selvfølgelig tænke på vores
egen sikkerhed først.

Mht. den nye trailer-indkørsel ved
Motorbådsklubben, må vi konstatere, at det kræver, at



de to yderste parkeringspladser annulleres, da vores
bådtrailer ellers ikke kan komme omkring hjørnet.
Dette tages op i Havneudvalget.

I september underholdt næstformand Anne
Weichardt om:

Amagerregattaen med B&W Idrætsklub havde været
en succes! Kaproningsbanerne ved Midtermolen
havde fungeret perfekt - der havde ikke været en eneste
klage. Og festen om aftenen havde også været rigtig
flot! Vi havde 17 både med, og endte på en 3. plads
efter SAS på 1. pladsen og ARK på 2. pladsen i et tæt
opgør.

Og så skal vi huske at slukke lyset i roklubben, når vi
forlader den. Der, hvor der typisk altid mangler at
blive slukket, er på herrernes toilet og i bådehallen/
værkstedet. Husk! Sidste mand lukker og slukker!

Tutten: Når alle har adgang til køkkenets køleskab og
fryser, opstår der hurtigt anarki. Forstået på den
måde, at grøntsager og andre letfordærvelige
fødevarer selv banker på døren for at komme ud og
blive smidt væk. Det er ulækkert! Husk derfor! Hvis
du lægger noget i køleskab eller fryser at markere,
hvad der er i pakken, hvem den tilhører, og hvornår
den der lagt der. Ellers ryger den ud! Dette sørger U-
afd. for!

Kanindræbertur. Husk tilmeldingsfristen for turen er
21.9. Turen går til Skælskør weekenden 24-26.
september.

OBS!! OBS!! OBS!!OBS!! OBS!! OBS!! OBS!!
Rotid for seniorer tirsdag og torsdag: Da det nu
allerede bliver mørkt kl. 20.00, er den faste rotid sat
til kl. 17.00 her i september og oktober. Der er
opsamling kl. 18.00 for dem, der ikke når den
tidligere afgang.

Red.

Sved-på-panden-roning
Forud for sidste gang Sved-på-panden-roning ligger
alle Roklubben Øresunds fem hold udenfor medalje-
rækkerne. Bedst placeret er vores 4-åres på en 6. plads.

Heller ikke i konkurrencen om forbedringspoints har
vi nogen chancer.

Men i 3. halveg slår vi til! 18 roere er tilmeldt
afslutningsmiddagen i Hellerup Dame Roklub den
17. september.

Hanne V.

Madpakketure
Vi har haft sidste madpakketur i år. Den gik til Esrum
Sø søndag den 5. september. Hele 20 roere fra
Roklubben SAS og Øresund var med, og det blev en
rigtig god tur en dejlig efterårs solskinsdag uden vind.
Det var varmt, men det var til at holde ud.

Jeg havde reserveret Fredensborg Roklubs fire
inriggere, og havde forberedt roerne på, at der blev
tale om også at gå ud i gig-materiel. Lidt nervøs blev
jeg, da jeg erfarede, at den ene inrigger lige var taget
på vandet med lokale roere, da vi ankom til
roklubben. Men heldigvis var der en Fredensborg
roer, som kunne regne logistikken ud, så der alligevel
blev et rosæde til alle 20 roere.

Selvom det blev en bombe-gig-firer, udelukkende
bestående af store voksne mandfolk, og tunge
inriggere bemandet med „svage“ kvinder, fulgtes
holdene ad de 21 km søen rundt.

Den „tunge“ herre-firer kunne sikkert have roet søen
rundt to gange på den samme tid, som inriggerne var
om én omgang, men de tog nogle lange pauser og
nød den smukke sø med udsigten til Fredensborg
Slot.

Og så prøvede vi en edb-roprotokol, hvor man via en
skærm udfylder navn på båd og roere samt forventet
rute og hjemkomsttidspunkt. Efter endt rotur taster
man kilometrene ind. Og vupti! så genereres
rostatistikken uden yderligere indtastning. Vi vidste
godt systemet fandtes, men det var første gang, vi så
det „live“. Møf ’s små grå hjerneceller er allerede gået
i selvsving for at finde ud af, hvordan et lignende
edb-system implementeres i Roklubben Øresund.

Og så var vi Amager rundt første søndag i august. 16
roere dristede sig ud gennem slusen i Sydhavnen på
den 45 km lange tur - og det er rigtig laaangt! Vejret
var perfekt med sol og svag vind. Vi holdt
frokostpause i Dragør, hvor Carsten fra SAS bød på
alle slags lækre hjemmegjorte bittere/likører. Lis fra



SAS havde bagt en kage, og da den jo „skulle“ spises,
gik vi ind i Lynette-havnen på vejen nordover og nød
en kaffepause med hjemmebag. Det er før sket, at Lis
har roet rundt med hjemmebagt kage i dagevis, uden
at den er blevet spist, men det skete ikke her! Væk var
den! og den smagte godt!

Hanne V.

De ER gæstfri i Samsø Roklub
Vi befinder os i Langøre Naturhavn ved Stavns
Fjorden, der rummer mange små ubeboede øer - et
perfekt rofarvand.

På vores sejltur i den første uge af august er vi nået til
Samsø. Vi besøger vores venner Kirsten og Ole, og
har aftalt med Kirsten, at vi skal med ud at ro i
hendes roklub. Samme dag møder Alex en mand i
den lokale Imerco i Tranebjerg, som viser sig at være
Frank, der er formand for Samsø Roklub.

Samme aften sætter vi bådehold med Steffen som
habil styrmand og ror Stavns Fjorden rundt - en tur
på 10 km. Vi nyder den smukke natur med
Hundsholm, Hjortholm og Besser Rev. Området har
et varieret fugleliv, og Stavns Fjord er det største
yngleområde for edderfugle i Danmark. Roning i
Stavns Fjord kræver et usædvanligt godt kendskab til
farvandet. Der er meget få afmærkninger og en masse
sten udenfor renderne.

Efter roturen hopper vi i havet fra bådebroen - nej,
hvor er det dejligt og meget forfriskende. Vi
konstaterer, at vi har fået en totaloplevelse.

Roerne er meget imødekommende, og da de hører, at
jeg har boet på Samsø som barn, er der en roer, der
kan huske min familie. Samsø Roklub tæller 40 mere
eller mindre aktive medlemmer. Som en af  de
kvindelige roere efter roturen udtaler i
omklædningsrummet:“Hvor er det dejligt, at der er
andre kvinder i dag!“.

- et uddrag fra en solrig ferie.

Hanne Kierkegaard

Tak!
Tak for den fine Grand Cru karaffel og to vandglas,
jeg fik af Roklubben Øresund til min 50 års
fødselsdag i august. Jeg har testet udstyret og
konstateret, at det kan rumme andet end vand! Tak
for opmærksomheden.

Hanne Vinther

Sladderspalte
Hørt på madpakketur i Kongens Bøge:

Er der nogen, der har en kop? Tak!

Er der nogen, der har noget kaffe? Tak!

Hørt på „hospitalsskibet“ på langtur fra Præstø med 1
x old-girl (Mette) og 2 x grand-old-girl (Lena og
Hanne V): Tænk hvor dårlige vi er til at komme op
og ned i båden med de dårlige rygge? Hvordan bliver
det ikke om 25 år? Svar fra Lena: Det kan da ikke
blive værre!

Anne Weichardt kunne ikke komme som gud havde
skabt hende til festen efter Amagerregattaen dertil har
hun hjulpet lidt for meget til selv.

Helle synes, at man skal vænne sig til at have „den“ i
den anden hånd!



Amagerregatta 31. august 2004
Løb 1 - Grand Oldgirls 2-årers
1. Øresund
2. SAS 1 0.00.7
3. B&W 0.53.0
4. SAS 2 1.01.4

Løb 2 - Blandet ungdom 4-årers
1. SAS 4.49.7
2. Øresund 4.59.1
3. ARK 5.01.5

Løb 3 - Dame singlesculler
1. SAS 2 3.56.1
2. Dragør 1 4.04.5
3. ARK 2 4.23.0
4. ARK 1 6.08.6

Løb 4 - Herrer 2-årers
1. ARK 1 4.36.0
2. SAS 1 4.51.3
3. Dragør 4.57.7
4. B&W 5.02.8
5. Øresund 2 5.09.3
6. Øresund 1 5.26.3

Løb 5 - Oldgirls 4-årers
1. SAS 4.36.4
2. Øresund 1 4.43.0
3. ARK 4.45.4
4. Dragør 4.50.6
5. Øresund 2 4.51.8

Løb 6 - Drenge singlesculler
1. SAS 1
2. SAS 2 0.31.9
3. Dragør 0.44.2

Løb 7 - Grand Oldboys 2-årers
1. Øresund 1 3.21.6
2. SAS 3.22.0
3. Øresund 2 3.41.1
4. ARK 1 3.46.8
5. Dragør 3.52.9
6. B&W 3.56.6

Løb 8 - Dame 4-årers
1. ARK 1 4.12.7
2. SAS 4.23.6
3. ARK 2 4.32.3
4. Dragør 2 4.39.3
5. Øresund 4.43.9
6. Dragør 1 4.47.4

Løb 9 - Herre singlesculler
1. ARK 2 3.49.9
2. Dragør 1 4.18.0
3. ARK 1 4.24.6
4. B&W 4.34.7
5. SAS 5.15.5
6. Dragør 2 5.31.6

Løb 10 - Kanin dame 2-årers
1. ARK 1 4.15.9
2. Øresund 2 4.26.6
3. Dragør 1 4.28.4
4. Øresund 1 4.30.2

Løb 11 - Kanin herre 4-årers
1. ARK 4.10.1
2. Øresund 4.29.7

Løb 12 - Pige singlesculler
1. SAS 1 3.33.4
2. SAS 2 4.34.7
3. ARK 4.54.6
4. Dragør 4.58.1

Løb 13 - Oldboys 4-årers
1. ARK 1 3.58.7
2. SAS 1 4.09.5
3. Øresund 1 4.11.7
4. SAS 2 4.40.8
5. Øresund 2 4.42.8
6. Dragør 4.49.8

Løb 14 - Dame 2-årers
1. ARK 1 3.52.2
2. SAS 1 3.55.2
3. Dragør 1 4.12.9
4. Øresund 1 4.14.7
5. Øresund 2 4.20.2
6. B&W 2 5.07.5



Løb 15 - Herrer 4-årers
1. ARK 1 4.44.0
2. SAS 1 5.12.8
3. Øresund 5.23.1
4. Dragør 5.31.9
5. B&W 5.36.2
6. SAS 2 6.00.9

Samlet resultat:
1. SAS 1.172 pts
2. ARK 1.148 pts
3. Øresund 1.061 pts
4. Dragør    516 pts
5. B&W    506 pts

Klabautermanden
Klabautermanden er blevet berømt i det ganske land.
Læs blot dette indlæg fra Humlebæk Roklub.

Sæsonens 2. langtur, som også var Dorte, Heidis Og
Lone K. langtursstyrmandsprøve, gik til Københavns
havn og Dragør den 26. -27. juni med overnatning
hos de gæstfrie folk i Roklubben Øresund i Kastrup.

På billedet du ser den store flok som hjalp og bar og
gjorde turen rigtig vellykket og tak for det.

På broen til venstre ser I Mogens Jørgensen, som
nogen af os lært at kende i Skotland.

Han står med Klabautermanden, som fragtes i
dølgsmål mellem de to klubber, Øresund og Dragør.
Hvis ingen opdager ham og han får mulighed for at
overnatte på stedet, betales overnatningen med en øl
til den klub, der bragte ham og det store regnskab
gøres op ved sæsonens afslutning.

Heldigvis så ingen fra Dragør roklub at dette billede
blev taget!

Dorte, Heidi og Lone K.


