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Stroken

Sjælland Rundt på 14 dage - 570 km

Madpakketur 15. oktober fra Frederikssund Roklub

Standerstrygning 28. oktober

Klabautemandsfest 15. november

Se dit bådklargøringshold inde i dette blad



Standerstrygning
Lørdag den 28. oktober

Brunch i Sundby Sejlklub kl. 10.30

Standerstrygning kl. 15.00

Dem, der vil være med til at spise brunch ved
standerstrygningen, mødes i klubben kl.
09.30.

Vi ror til Sundby Sejlklub, hvor der serveres
brunch kl. 10.30. Pris 60,- kr.

Drikkevarer købes derned og betales
særskilt.

Dem, der ikke vil ro, kan køre, cykle eller gå
stavgang (læs „stavre“. Red.) derned.

Opslag med tilmelding til brunch hænger i
klubben. Deadline 22. oktober.

Efter brunch ror vi tilbage til klubben, hvor
standeren stryges kl. 15.00.

Hilsen Leif

Suppedag 24. oktober
Traditionen tro koger Anne Weichardt og
Kathe Rasmussen aspargessuppe til den
sidste tirsdag før standerhejsningen. Kom
og spis med kl. 20.00.

Pølser og Porter
Traditionen tro serverer Michael Hansen og
Arne Pedersen (alias Gummi og Bølle) pølser
og portere samt andet spændende øl den
første tirsdag efter standerstrygningen.
 (31. oktober. Red) Kom og spis med kl.
20.00.

Klabautermandsfest
Lørdag den 18. november 2006 er der
Klabautermandsfest i Roklubben Øresund kl.
15.00. Traditionen tro vil der være
gastronomisk Tour de France, hvor man
medbringer sin bedste ret til 4-6 personer.

Hver klub giver 1 øl for hver nat Klaubauter-

manden har overnattet i henholdsvis Dragør
og Øresund.

Hold øje med opslagstavlen mht. tilmelding.

Hilsen

Klabautermanden

Kom til Julemarked
Vi gentager succes’en fra sidste år med et
julemarked tirsdag den 28. november kl.
20.00.

Alle medlemmer, der har noget de vil sælge
(håndarbejder, smykker, julenisser, shampoo,
julesmåkager, juledekorationer, etc.) er
velkommen til at få en stand i klubstuen. Du
skal bare skrive dig på listen i klubben, så vi
ved, hvor mange borde, vi skal stille op.
Tilmeldingslisten kommer op efter stander-
strygning. Prisen for standen er en ting til et
lotteri, som vi sælger til julemarkedet.

Tutten sørger for sandwich, gløgg og
æbleskiver – og lidt juleøl ….

Tag gerne familie og venner med. Vi inviterer
også vennerne fra Roklubben SAS.

Det bliver forhåbentlig hyggeligt.



Julefrokost 19. december
Julefrokosten afholdes sidste tirsdag inden
jul kl. 20.00.

Jytte & Kurt har indvilliget i at stege flæske-
stegen, og Anne W. sørger for ris a la
manden. Hvem der i øvrigt giver en hjælp-
ende hånd i Tutten er ikke aftalt endnu.
Måske du har en julespecialitet, som du vil
servere den aften? Der kommer tilmelding op
ca. 1 måned før.

Tutten
Det kniber med at få besat Tut-vagterne. Ud
af 12 tirsdage, dækker jeg selv 6 Tut-vagter,
og det er jeg ved at køre træt i.

Vores bestyrelse gør et kæmpe arbejde med
driften af roklubben, og bestyrelsesposterne
kræver en vis faglig baggrund. Så det er
begrænset, hvad vi menige medlemmer kan
hjælpe med her.

Derfor er det mindste, vi kan gøre, at sørge
for Tutten kører, og at det sociale liv i klub-
ben fungerer. Det kræver ingen speciel
baggrund indenfor madlavning for at sørge
for, der er mad til ca. 15 mennesker en
tirsdag. Det kan være pålægsbuffet eller
varm mad.

Tilmeldingslisten til Tut-vagter går rundt
hvert medlemsmøde, men sjældent skriver
nogen sig på.

I stedet foreslår jeg, vi danner et lille udvalg,
bestående af 8 medlemmer, der skiftes til at
tage Tut-vagter. Så bliver der kun én Tut-
vagt til hver hver anden måned. Det må de
fleste medlemmer da kunne overkomme?

Er du interesseret i at komme på Tut-vagt-
holdet, så henvend dig til mig.

Hanne Vinther

Medlemsmøde 5. september
Flagstang

Vores gode – og meget gamle – træflagstang
er knækket af vinden. Der er indkøbt og
opsat ny flagstang – denne gang én af fiber.

Instruktion

Samme aften som medlemsmødet havde der
været informationsmøde for 12-14 nye
roere, som startede instruktion i september.
Det er første gang, vi prøver at have to hold
kaniner på én sæson. Nu må vi se, om vi kan
holde på alle de nye igennem vintersæsonen.
Vi skulle jo gerne have nogle Otter Grand
Prix hold til ergometerroning.

Kanintur

Der afholdes også kanin-tur for andet hold
kaniner. Den foregår fra Holbæk Roklub 7-8.
oktober. Tilmelding på opslagstavlen. Alle –
ikke kun kaniner – er selvfølgelig velkomne til
at deltage i denne langtur med overnatning.

Maling af træværk

Bestyrelsen annoncerede, at der skulle males
træværk den 16. september, og at man
gerne ville have noget hjælp. Træværket
udvendigt er blevet malet rødt i lighed med
bådehallen, Røse Kajakklub og Havnehytten.
Meget fint, synes jeg. Men så vidt jeg er
orienteret, var det kun bestyrelsen, som
malede.

Scullerinstruktion

Søndagen før medlemsmøde havde der
været scullerinstruktion i Lagunen. Otte
roere havde deltaget, hvoraf 2 nye roere.
Man havde også haft entringsøvelser, så man
ved, hvordan man kommer op i outriggeren,
når man vælter. Arrangementet havde været
en succes, og man havde haft det sjovt.
Scullerinstruktionen gentages til næste
rosæson på et tidligere tidspunkt end
september.



Grill i Lagunen

På medlemsmøde publicerede Leif, at der ville
være grill i Lagunen tirsdag den 19.
september kl. 19.00. I skrivende stund vides
det, at fem 4-åres lagde til ved stranden,
hvor Bent Jansen i beste tjenerstil modtog
roerne iført smoking og butterfly. Der havde
været fakler på stranden, og man havde nydt
en meget smuk solnedgang, mens man
spiste de lækre grill-koteletter. Også dette
arrangement tænkes gentaget til næste
sæson – også fordi det er en god øvelse for
kaninerne at gå i land på åben strand. Til
nogle kaniners overraskelse blev de nemlig
ikke båret i land …

Fester

Egentlig var det meningen, at vi på
medlemsmødet skulle have diskuteret fester,
men da klokken var temmelig mange, og vi
heller ikke var ret mange til medlemsmøde,
så fes det lidt ud i sandet. Bestyrelsen er ked
af, at medlemmerne ikke bakker op om årets
3 traditionelle klubfester: Standerhejsning,
Kanindåb og Standerstrygning.Hvorfor
kommer der ikke flere? Hvordan skal festerne
være? Etc. Jeg kom med et bud på, at vi
simpelthen er blevet for gamle til at feste,
men kun er til suppe/steg/is og en gang
snak. Det er så siden blevet modbevist. Vi
kommer nok til at diskutere dette emne ved
en senere lejlighed. Nu kan du jo tænke over
det, og komme med dit bud på, hvordan du
synes festerne i Roklubben Øresund skal
være.

Hanne Vinther

Gamle madpakketure
Første søndag i august kørte vi til Skovs-
hoved Roklub, hvor vi lånte nogle både og
roede nordover mod Rungsted – en tur på
ca. 15 km hver vej.

Efter vi havde hilst på Hr. Møller, som netop
gik ombord i sit store Mærsk-lyseblå sejlskib,
roede vi nordover i en nordøstlig vind.

I vores båd havde vi SAS ungdomsroeren
Jonas med. Det var første gang, han var til
havs og på langtur, så der var mange gode
spørgsmål til bøjer og styreteknik. Vi fik
dyppet den lyse dreng i en tube solfaktor
creme, så han blev knap så rød, som han
ellers ville have blevet. Han fik i hvert fald ikke
brug for sin regnfrakke, som nogle erfarne
langtursroere havde tilrådet ham at tage
med.

For solen skinnede, og det var varmt –
meget varmt! Og det var på dette tidspunkt,
algerne begyndte at samle sig i Øresund, så
vi roede i noget vand, der til tider lignede
ærtesuppe eller grøn maling. Så det blev ikke
til en badetur i Rungsted, men blot en
hyggelig frokost på Rungsted Roklubs
terrasse.

Madpakketuren i september sydover mod
Ishøj blev aflyst pga. stærk sydøstlig vind.
Selv inde i Havnen var der hvide skumtoppe
på vandet!!

Hanne Vinther

Ny madpakketur/løvfaldstur i
oktober
Roklubben SAS har inviteret os til fælles
madpakketur søndag den 15. oktober kl.
10.00 med udgangspunkt fra Frederikssund
Roklub.

Pia Boel Madsen fra SAS har fået lovning på
lån af både til ca. 15 personer. Ruten bliver



lagt, når vi kommer derop med behørig
hensyntagen til vejr og vind.

Medbring mad og drikke til eget forbrug, og
da vi ikke kender området vil det også være
en god ide at tage vadesko med.

Vi mødes ved Frederikssund Roklub, som
ligger Kalvøvej 22, 3300 Frederikssund. Du
kan parkere på det åbne område til højre for
Frederikssund Tennisklub.

Skriv på listen på opslagstavlen, om du har
plads til flere i bilen, eller om du har brug for
et lift.

Hanne Vinther

Bådklargøring til sæson 2007
Så er efteråret og de korte dage igen ved at
indfinde sig. Det betyder bl.a. for os roere,
at nu er det tid til klargøring af vores både,
således de kan være i tip top shape til
foråret, når vi igen slår portene op til en ny
sæson.

Sæson 2006 har givet os gode muligheder
for at benytte vores materiel, og det har for
det meste været klar til brug, når vi ønskede
det. Den mulighed vil vi naturligvis gerne
fremtidssikre, så derfor  igen i år -
traditionen tro - kunne man næsten sige, er
det planen at vi i løbet af vinteren skal have
alle både en tur på værkstedet for en
afvaskning og et grundigt eftersyn.

Nedenstående liste over bådehold til
klargøringen, som også hænger på
opslagstavlen, er udarbejdet på baggrund af
tidligere års bådehold og tilpasset med vores
nye medlemmer, som vi også byder
velkommen til denne side af rosporten –
vedligeholdelse af materiellet - der er mindst
lige så vigtig som udfoldelserne på de blå
bølger om sommeren.

Hver båd er tildelt en periode på værkstedet
– skiftedage er alle på tirsdage, så der vil
være hjælpende hænder til flytning af
bådene. Det øverste understregede navn på

hvert bådehold er „Bådformanden“ for
holdet, der er ansvarlig for ko-ordinering af
indsatsen på båden, som holdet aftaler med
materialeforvalteren ved skiftedagen.

Til hjælp for ko-ordineringen udsendes der
en lille „husk på“ note til holdet, umiddelbart
før skiftedagen, med telefonnumre på
deltagerne, så vi får alle med.

Hvis det allerede nu viser sig, at den tildelte
periode er helt tosset for dig/et helt hold, er
det ok at bytte periode med et andet hold -
ændringer skal meddeles
materialeforvalteren.

Skulle nogle savne sit navn på listen og/eller
kunne afse tid til deltagelse på flere hold
hører vi gerne fra dig, ellers bliver der
lejlighed, umiddelbart før sæsonstart, hvor vi
vil gennemgå glasfiberbådene når luften
forhåbentligt bliver lidt varmere.

Traditionen tro, håber vi igen i år, at
ældreroerne med den vanlige grundighed vil
gennemgå vores årer og udbedre skrammer
og manglende maling.

Vel mødt til vintersæsonen 2006-07 !

Mogens

Bådehold til klargøring af
både – sæson 2006/07
Peberholm - 31/10-7/11
Mogens Jørgensen
Rune Nielsen
Vivian Jensen
Gitte Sandbæk
Flemming Sandbæk

Saltholm – 7/11-14/11
Allan Elgaard
Irene Dahl
Lene Jacobsen
Christel Lundal
Lis Arrevad
Ole Berg-Nielsen



Middelgrund - 14/11-21/11
Ingolf Pedersen
Birgit Sonne Pedersen
Gitte Clemmesen
Kurt Holm
Thomas Meier

Lynette - 21/11-5/12
Mogens Jørgensen
Bente Rivold
Anja Høgsted
Christina Bech
Jakob Majvig
Peter Lybecker

Dragør – 5/12-12/12
Michael Hansen
Wickie Gjesing
Arne S. Christensen
Bent Jansen
Jonas Palsmark
Chris Elving

Kastrup - 12/12-19/12
Leif Jønsson
Anne Weichardt
Nonnie Westphall
Kim Westphall
Lise Salling
Claus Salling

Tårnby -19/12-9/1
Jan Palm
Lena T. Juhl
Anne Palm
Christian Zacho
John Hansen
Sussie Melsen

Flinterenden II - 9/1-23/1
Jan Iven
Birgit Iven
Anne Jahn
Hanne Vinther
Else Steen Hansen
Poul Jahn
Martin Petersen

Margretheholm - 23/1-30/1
Kurt Holm
Jannie Elgaard
Tina Enggård
Helle Seerup
Christina Sørensen
Michael Henriksen

Øresund – 30/1-6/2
Jan Palm
Jan Iven
Allan Elgaard
Anne Okkels Birk
Birgit Østergaard

Kongedybet II – 6/2-13/2
Alex Vestergaard
Betina Lie
Hanne Kierkegaard
Palle Rivold
Per Christensen

Lotte - 13/2-27/2
Mette Grau
Anne Gredsted
Preben Henningsen
Claus Nielsen
Rasmus Lindquist
Dina Clemmensen

Ndr. Røse – 27/2-6/3
Arne K. Petersen
Mogens Jørgensen

Svaneklapperne -6/3-13/3
Ingolf Pedersen
Birgit Sonne Pedersen

Tvilling
Freddy Thorsen

Årer
Ældreroerne



Sved På Panden afslutning
Så blev sidste gang Sved På Panden roning
afviklet i Københavnskredsen.

Vores hold 999 vandt
forbedringskonkurrencen, og tog en
vandrepokal med hjem til klubben. Holdet
består af gamle garvede roere: Lena, Mette,
Bente og mig selv. Så nu må vi nok ændre
formuleringen i Den Røde Mappe om, at
formålet med forbedringskonkurrencen er „at
motivere nye og knap så rutinerede hold til
at deltage“.

Hele sæsonen igennem har vi - udover 2 åres
holdet - deltaget i SPP med to 4-åres hold.
Og de fire sidste gange har vi også haft to 4-
åres kanin hold med. Flot deltagelse fra
Roklubben Øresund.

Sammenlagt er der registreret 63 bådehold
til årets SPP – mere end 300 roere.

Og hvem vandt så handicappoints
konkurrencen? Det gjorde KR’s stærke 2
åres damer (hold 557) foran deres herrer
(hold 551) med ARK (hold 1) på
tredjepladsen.

Vindere af kaninkonkurrencen blev DSR (hold
155). Såkaldte „racer-kaniner“. Som
kaninerne på et lavere placeret hold sagde.
„Vi er også racer-kaniner – vi ror bare ikke så
stærkt!“ Vores egne kanin hold gjorde en
god figur, synes jeg. De ror lige så stærkt
som vores seniorer.

Hanne Vinther

Kontigentbetaling
På medlemsmødet i september efterlyste
medlemmerne information omkring
kontingentindbetaling, idet klubben ikke
længere udsender girokort til opkrævning af
kontingent.

Det er op til det enkelte medlem at huske at
indbetale kontingent, og det kan gøres
månedsvis, kvartalsvis eller årligt – alt efter
hvad der passer den enkelte.

Der er følgende muligheder for betaling:

Du kan betale via alm. girokort, som du
finder på væggen til venstre for hoveddøren,
inden du går ud i bådehallen. Giro.nr.
7046804.

Du kan betale ved bankoverførsel. Bank
reg.nr. 5205, konto.nr. 7014296.

Husk at give banken besked på at skrive,
hvem det er, som indbetaler til roklubben.
Jeg sidder nogle få gange med nogle penge,
som jeg har svært ved at placere det rigtige
sted.

Kontingent for seniorer er 150,- kr. pr.
måned, eller 1.800,- kr. pr. år.

For pensionister over 65 år betaler 900,- kr.
årligt.

Hertil kommer så evt. skabsleje på 100,- kr.
årligt.

Passive medlemmer betaler 225,- kr. pr. år.

Miniroere under 25 år betaler 80,- kr. pr. år.

Jeg skal nok med mellemrum puffe lidt til den
få, som af en eller anden grund kommer lidt
bagud med kontingentindbetalingen.

I den tid jeg har haft med kassen at gøre har
jeg været yderst tilfreds med den måde
kontingentindbetalingerne er foregået på.
Lad det endelig fortsætte på samme måde.

Gaver til Roklubben Øresund
Ovenfor er beskrevet, hvordan du indbetaler
kontingent, men hvorfor nøjes med det?

Nu nærmer årsskiftet sig, og hvis ikke du har
udnyttet muligheden for at trække 5000 kr.
fra på din selvangivelse ved at yde
gavebidrag til én eller anden forening,
hvorfor så ikke give en gave til Dansk
Forening for Rosport (DFfR), som Roklubben
Øresund kan få glæde af?

Tag et hvidt girokort i klubben til DFfR, og
husk at skrive at det er en gave til Roklubben
Øresund samt dit navn og medlemsnummer,



så kassereren kan se, hvem den glade giver
er. Gavebeløbet, udover de første 500,- kr.
er fradragsberettiget på selvangivelsen.

Mere information herom fås hos mig.

Med rohilsen

Kurt, kasserer, tlf. 32 51 57 99

Sjælland rundt 2006
22. juli – 4. august 2006

Dato 22. juli 2006
Vind Mest nord, dog til tider vest

(vejrudsigt vestlig vind)
Afgang Kl. 8.10 fra Kastrup
Frokost Kl. 13.30-14.45 Rungsted
Ankomst Kl. 17.30 Helsingør
Toilet/Bad 4 årer
Køkken 1 årer (kun et lille the-
køkken)
Soveplads 3 årer (klubstuen)
Div. bem. Blev modtaget af Møffes

svoger og svigerinde med
børn. Karin havde bagt kage
til os.
Jeg hører dig, men jeg ser
dig ikke!!

Mandskaber:
Tårnby: Jan I., Annemette,
Birgit
Nrd. Røse Jan P., Anne, Lene

KM 50
Akkumuleret 50

Dato 23. juli 2006
Vind Før middag ingen vind. Efter

frokost frisk vind fra nord
(vejrmelding sagde svag fra
syd/sydøst/sydvest.

Afgang Kl. 7:40
Frokost Kl. 12 i Gilleleje Roklub
Ankomst Kl. 18.15 Hundested Roklub
Toilet/Bad 3 årer
Køkken 2 årer med pil, da der var en

fryser til vores frost-
elementer

Soveplads 4 årer kondirum

Div. bem. Lene henter kylling – Anne
går i bådehallen og henter
sin røv …..

Mandskaber:
Tårnby: Jan I., Anne,
Annemette
Nrd. Røse: Jan P., Lene, Birgit

KM: 60
Akkumuleret 110

Dato 24. juli 2006
Vind Frisk vestlig vind – vendt til

nordvestlig
Afgang Kl. 18.15
Frokost Kl. 14 i Hundested
Ankomst Kl. 22.45 Klintebjerg Havn
Toilet/Bad ½ årer (gammeldags das)
Køkken Ingen
Soveplads Telte

Div. bem. Aftensmaden, der bestod af
sandwich, blev indtaget på
en bådebro. Blev mødt af et
meget venligt par, der tilbød,
at vi kunne spise vores
aftensmad i deres gårdhave.
Takkede nej, da vi ligesom
måtte videre!
Kort tid herefter kom der
meget høje bølge (fra mange
retninger) og vi måtte søge
nødhavn (ca. 2 km tilbage
igen).
Teltene blev slået op i
nattens mulm og mørke.
Nød nattens stjerner og
stjerneskud.



Mandskaber: Tårnby: Jan P., Anne,
Annemette
Nrd. Røse: Jan I.., Lene,
Birgit

KM: 25
Akkumuleret 135

Dato 25. juli 2006
Vind Stort set ingen, da vi nåede

sidst på eftermiddagen
Afgang Kl. 17.35
Frokost Kl. 13.00 i Klintebjerg Havn
Ankomst Kl. 22.00 ca. Syd for
Sjællands odde (Odden færgehavn)
Toilet/Bad
Køkken
Soveplads Telte
Div. bem. Der var stor bevågenhed

omkring vores lejrplads, og
vi blev til sidst kontaktet af
en noget sur dame, der
mente at vi ville brænde det
tørre græs af med vores
noget overophedet grill
(andebryster) og at vi ville
svine hele området til. Vi fik
dog overbevist hende om at
vi ville passe meget på
naturen.
Rundede Sjællands Odde i
stort set havblik i
solnedgangen; et meget
smukt øjeblik på turen.

Mandskaber: Tårnby: Jan I., Annemette,
Lene
Nrd. Røse: Jan P.., Anne,
Birgit

KM: 30
Akkumuleret 165

Dato 26. juli 2006
Vind Stort set ingen
Afgang Kl. 8.00
Frokost Kl. 14.00 på Havnsø Kro

(Stjerneskud)
Ankomst Kl. 17.30 Vesterlyng

Camping
Toilet/Bad 1-2 årer på grund af varmen

Køkken ? - vi brugt grillbaren
Soveplads Telte, men på meget fin plads
Div. bem. En stor fiske stime lavede en

bølgelignende lød og
bevægelse.
Lagde til tæt ved kohegn
inde i 1. „odde“ fra Havnsø.
Der var ca. 1½ km til
campingpladsen ad
landevejen og ca.1 km langs
vandet! Jan I. fik lov at låne
traktor og trailer til vores
pick-pak.

Mandskaber: Tårnby: Jan P., Annemette,
Lene
Nrd. Røse: Jan I., Anne,
Birgit

KM: 45
Akkumuleret 210

Dato 27. juli 2006
Vind Havblik indtil vi rundede

Asnæs, så tog det ellers til i
en rivende fart.

Afgang Kl. 10.00 (pga. åbningstider
på campingpladsen og den
lang tur ud til bådene)

Frokost Kl. 13.30 Lille Røsnæs Havn i
Nyby!!!

Ankomst Kl. 18.00 på „NØD“-strand.
Toilet/Bad 5 årer hos Linda og Frank

(ellers i det fri)
Køkken I det fri
Soveplads Telte, vi fik lov at låne

græsplænen foran Linda og
Franks hus og lige ved
klinten. Meget smuk udsigt.



Div. bem. Roede over Kalundborg
Fjord i havblik og ekstrem
varme. Så sæler og marsvin.
Natten var fyldt af lyn,
torden og rigtig meget regn.
Godsejeren ville helst ikke
have campister ved hans
slæbested, der hvor vi havde
søgt nødhavn. Godt for os
at Linda og Frank var så
gæstfrie.
Linda kunne i øvrigt ikke
holde ud at vi skulle have
„tørfoder“ til aftensmad, hun
kom derfor med dejlig salat,
brød og smør. Vi fik også lov
at vaske op og lave kaffe hos
dem.

Mandskaber: Tårnby: Jan P., Lene, Birgit
Nrd. Røse: Jan I.., Anne,
Annemette

KM: 55
Akkumuleret 265

Dato 28. juli 2006
Vind Først jævn så ingen så lidt

jævn igen.
Afgang Kl. 11.00, afventede tørvejr

og mindre vind
Frokost Kl. 16.30 Reersø - grillbar
Ankomst Kl. 16.30 Reersø Baadklub.
Toilet/Bad 3 årer kunne benytte

havnens faciliteter og ganske
gratis, da der havde været
lavet hærværk på
betalingsautomaten

Køkken 3 årer
Soveplads Sov i klubstuen – det var

ganske fint (men der lugtede
„lidt“ af røg)

Div. bem. Spiste ål mv. på Reersø Kro.
Meget lækkert.
Fra morgenstunden meldte
Møffe ud, at hun ikke kunne
ro mere på grund af hendes
arm. Det blev aftalt at Jan og
Jan roede og Møf sad som

fast styr mand. Om aftenen
stod det dog klart, at vi
måtte forsøge at få en
erstatning for Møffe. Det
blev aftalt, at Møffe igen den
29. juli 2006 skulle sidde
som fast styrmand og Jan
og Jan roede, og at Hanne
Vinther ville træde til i Korsør
Roklub.

Mandskaber: Tårnby: Anne, Lene, Birgit
Nrd. Røse: Jan P.., Jan I.,
Annemette

KM: 35
Akkumuleret 300

Dato 29. juli 2006
Vind Stort set ingen
Afgang Kl. 8.20
Frokost I Korsør Roklub
Ankomst Kl. 13.00 Korsør Roklub
Toilet/Bad 4 årer
Køkken 3 årer (ingen fryser)
Soveplads Sov i klubstuen
Div. bem. Var på havnen og drikke

fadøl efter at have handlet
ind, men kun til
morgendagen, da Thomas
havde handlet ind og sørget
for aftensmad til os. Vi
grillede og det smagte rigtig
dejlig.
Så i øvrigt marsvin igen.

Mandskaber: Tårnby: Anne, Lene, Birgit
Nrd. Røse: Jan P., Jan I.,
Annemette

KM: 30
Akkumuleret 330

Dato 30. juli 2006
Vind God medvind
Afgang Kl. 8.10
Frokost Kl. 12.00 på øde ø
Ankomst Kl. 17.30 Næstved Roklubs

sommerhus på Svinø
Toilet/Bad 1 årer (der var ingen lys)
Køkken 1 årer (der var ingen lys og

ingen gas)



Soveplads I telte (et blev igen vådt)
Div. bem Mødte den berømte

Nykøbing Sj. båd, der var på
vej rundt modsat os, ved
den øde ø. Jens-Peter fra
Næstved Roklub kørte 2 *
25 km for at lukke os ind –
flot!!!!
Meget våd nat med lyn og
torden.

Mandskaber: Tårnby: Jan I., Anne, Lene
Nrd. Røse: Jan P., Hanne,
Birgit

KM: 55
Akkumuleret 385

Dato 31. juli 2006
Vind Jævn vind fra vest
Afgang Forsøgte Kl. 8.00 (uden

held)
Frokost På grillen på Svinø Camping

– meget dårlig og sur service
Ankomst Blev på Svinø
Toilet/Bad 1 årer (der var ingen lys)
Køkken 1 årer (der var ingen lys og

ingen gas)
Soveplads I telte
Div. bem Fik nej ved forespørgsel om

at købe et bad på Svinø
Camping
Kurt Holm afløser Hanne som
support for Møffe.

Mandskaber: Tårnby
Nrd. Røse

KM: 0
Akkumuleret 385

Dato 1. august 2006
Vind Jævn/frisk vind fra sydvest

senere fra syd
Afgang Kl. 5:30 (stod op kl. 4:00)
Frokost Det blev til Brunch i

Vordingborg Roklub.
Ankomst Kl.15:30 Kalvehave Havn
Toilet/Bad 5 årer (turens bedste)
Køkken Vi spiste på færgekroen
Soveplads I telte ved stejlepladsen

(meget suveræn udsigt til

Møn-broen)
Div. bem Vordingborg Roklub bød på

meget dejlig „morgenkaffe“.
Regn, lyn og torden lige som
vi havde sat os til bords på
færgekroen.
Det regnede i øvrigt også lidt
om morgenen.

Mandskaber: Tårnby: Jan I., Lene, Birgit
Nrd. Røse: Jan P. Anne, Kurt

KM: 50
Akkumuleret 435

Dato 2. august 2006
Vind Frisk vind fra vest. Høje

bølger i Fakse Bugt ellers OK
Afgang Kl. 8:30
Frokost Ingen, men pause i Faxe

Ladeplads (kedelig)
Ankomst Kl.16:00 Rødvig
Toilet/Bad Mit eget
Køkken Mit eget
Soveplads I min dejlige seng i mit

sommerhus
Div. bem Vi så sæler.

Roede i læ indtil Præstø
Fjord.
Brugte trillebøre til at fragte
pick-pak til sommerhuset
Spiste i øvrigt på havnen.

Mandskaber: Tårnby: Jan I., Lene, Kurt
Nrd. Røse: Jan P., Anne,
Birgit

KM: 35
Akkumuleret 470



Dato 3. august 2006
Vind Stort set ingen
Afgang Kl. 5:30 (stod op kl. kl. 4.00)
Frokost Kl. 11.00 Brunch i Køge

Lystbådehavn
Ankomst Kl.15:00 Ishøj Roklub
Toilet/Bad 5 årer
Køkken 5 årer
Soveplads I klubstuen

Div. bem Meget flot tur fra Rødvig til
Køge, Klinten, Bøgeskoven
og de flotte huse.
Skulle have været i Greve,
men da GPS’en ikke kunne
kende Greve så nåede vi til
Hundige (som vi troede var
Greve) og valgte derfor så at
ro videre til Ishøj.
Blev fanget i „lidt“ uvejr fra
Hundige til Ishøj.
Lene legede badedyr på
slæbestedet.
Da Kurt skulle videre til
Silkeborg-Søerne så afløste
Hanne Vinther Kurt her i
Ishøj.
Jan I.’s mor havde købt grill-
bøffer og lavet salat til os,
dette nød vi i fulde drag på
altanen. Endnu en meget
smuk aften.

Mandskaber: Tårnby: Jan P., Kurt, Birgit
Nrd. Røse: Jan I., Anne, Lene

KM: 61
Akkumuleret 531

Dato 4. august 2006
Vind Stort set ingen
Afgang Kl. 6:00 (stod op kl. kl. 4.30)
Frokost 8.30 Brunch i SAS Roklub
Ankomst Kl.11:30 Roklubben Øresund
Toilet/Bad
Køkken
Soveplads
Div. bem Rigtig mange alger i Hvidovre

Bugten, meget ulækkert.
Blev mødt af splitflag,
„jublende folkemængde“ og
champagne fra Arne og
Møffe. Tusind tak for den
meget fine velkomst!!!

Mandskaber: Tårnby: Jan P., Lene, Hanne
Nrd. Røse: Jan I., Anne,
Birgit

KM: 31
Akkumuleret 562

Ja - det var så den rotur! Birgit Falk Iven

Havnerundfart med
journalisten Peter Olesen
Solen blev skudt ned fra Holmens batteri, og
natten sænkede sine vinger over
Københavns Havn.

Vi, dvs. roere fra Københavnskredsen, havde
i september sat hinanden stævne i
Københavns Roklub, hvorfra
Havnerundfarten udgik med journalist Peter
Olesen som guide.

Idéen var at se vores rofarvand fra en anden
vinkel, og samtidig blive orienteret om de



tiltag, der er gjort, og dem, der er på
tegnebrættet. Blandt andet så vi den nye
Havfrue inde bag Langelinie.

Vinklen var OK; nemlig at se København med
lys på – derfor det sene afgangstidspunkt.
Eller man skulle måske hellere sige: Manglen
på lys på Københavns smukke bygninger. For
det har Peter Olesen jo ret i! Sammenlignet
med andre hovedstæder, så er København
mørklagt om natten, og det skal der laves
om på! Vi har så mange smukke bygninger
og statuer at vise frem.

Til gengæld er vi som roere ikke enige i Peter
Olesens romantiske synspunkter på
udlægning af husbåde i Havnen samt
bygning af broer på tværs af havnen uden
hensyn til vores behov. Husbåde og broer
stjæler vores rofarvand!

Heldigvis lykkedes det i sin tid Nokkens
beboere at hindre udlægning af husbåde i
Sydhavnen, hvor vores kaproningsbaner
ligger til Amagerregattaen – netop på grund
af, at vi ikke længere kan ro på det bredere
stykke af Havnen ved Fisketorvet på grund af
den nye gang- og cyklistbro.

Jeg ved ikke, om Københavnskredsen fik
Peter Olesen gjort opmærksom på roernes
synspunkter. Det kunne jo ellers være en
vigtig person at påvirke i debatten om
udviklingen af Københavns Havn. Peter
Olesen skriver jo bøger om København og
har jo et utal af havnerundfarter, hvor han
taler uafbrudt i 2 timer om havnen og dens
udvikling.

Hanne Vinther

Lidt fra mine sommerture.
Ja, jeg sad såmænd hjemme en søndag
eftermiddag og hyggede mig. Pludselig
ringede telefonen. Det var Jan P. Han spurgte
om jeg var klar til at ro. Det kom jo lidt
overraskende, for godt nok havde jeg sagt,
at jeg var reserve til Sjælland Rundt, men de
var jo taget af sted, og jeg regnede med, at
alt gik som det skulle.

Det gjorde det ikke, så jeg var selvfølgelig
klar til at overtage en plads. Nu er det så lige
at finde ud af, hvor man befinder sig. Den
klaredes fint. Jan tændte for sin GPS, og han
fik en adresse på Svinø. Jeg fik adressen ind i
en GPS herhjemme og vupti, så fandt jeg
nemt frem til roholdet.

Det blev så til 3 etaper af Sjælland rundt:
Svinø – Kalvehave, Kalvehave – Rødvig og
Rødvig – Ishøj.

Det var noget med tidligt op og ud at ro,
fordi vejret var bedst om morgenen. Etapen
fra Svinø var nu en ret hård tur, hvor vi ind
langs Knudshoved Odde havde en sydlig vind
ind i siden. Det var en frisk vind og det
bragte minder frem om min „kanindræbertur“
i det samme farvand og i næsten samme
vejr, dog havde vi dengang noget mere
modvind.

Nå men vi nåede da til  „pitstop“ i
Vordingborg. Her mødte vi nogle flinke
medlemmer af roklubben. De lavede kaffe til
os, og vi kunne drikke og tage så meget med
af det, som vi ønskede. Se det var en meget
fin gestus, som blev meget værdsat.

Herefter var turen til Kalvehave en rigtig
motionstur. I Kalvehave har man en rigtig
flink havnefoged, der godt kunne indse vore
problemer, så vi fik lov at slå telte op på
stejlepladsen, og vi fik adgang til et varmt
bad. Om aftenen gik vi ud at spise, og mens
vi sad der, så kom der en tordenskylle, som
ville noget. Herefter var det igen et dejligt
vejr.

Næste dag gik så turen mod Rødvig. Det var
en meget fin start men fladvand indtil Fakse
Bugt. Vi så sæler på turen. I Fakse Bugt fik vi
så igen en hård tur frem til Rødvig.

I Rødvig har Birgit og Jan I. et sommerhus,
som blev stillet til rådighed. Det var skønt at
sove indendørs og på madrasser.

Turen mod Ishøj startede igen meget tidligt,
men så fik vi så den store oplevelse, at ro
forbi Stevns Klint i havblik og med den



opgående sols lys ind på klinten. Det var
altså smukt.

Det var så meningen, at vi skulle have sluttet
i Greve, men pludselig fandt vi ud af, at vi
havde roet for langt, så vi fortsatte til Ishøj.
De sidste 5 km blev så ret hårde igen, da der
samlede sig et voldsomt uvejr ude over Køge
Bugt, og vi fik lige udkanten af det, inden vi
nåede ind til Ishøj.

Her var det så, at jeg stod af igen, da jeg
havde „min egen“ tur, der startede dagen
efter. Jeg skulle da lige hjem og vaske noget
tøj, gøre nogle indkøb og pakke til turen.

Fredag den 4. aug. mødtes vi i alt 6 roere (4
fra Øresund og 2 fra SAS) ved SAS klubben
og pakkede de sidste ting, før vi startede ud
mod Ry Roklub. Vi ankom hertil omkring kl.
2030, efter at have holdt i en stillestående
bilkø på motorvejen ved Vejle i ca. ½ time.

I Ry havde vi lånt både og soveplads. Det var
så planen, at vi ville ro følgende etaper: Ry –
Silkeborg, Silkeborg – Silkeborg via „brillerne“
og Slåensø, Silkeborg – Ry, Ry –
Skanderborg, Skanderborg Sø rundt og
Skanderborg – Ry.

Det gik også som planlagt. Vi havde det
mest pragtfulde vejr som tænkes kan. Skal
man brokke sig lidt, så var det næsten for
varmt. Vi var ikke plaget af hestebremser,
myg eller andre irriterende insekter. Regn fik
vi meget lidt af, mens vi roede, men der var
et par aftener vi sad under tag og så ud på
regnen.

Det blev helt igennem en meget fin tur.
Luksustur i forhold til det, jeg lige havde
oplevet på Sjælland Rundt.

I Ry oplevede vi, at det nye fænomen, eller
den nye udgave af „åren på vandet“ blive
lanceret, men jeg tror, at man må have
misforstået noget i Ry. I dette tilfælde var
åren ikke i vejen, da der ikke skulle skiftes,
det var nemlig en dobbeltsculler, der udførte
tricket.

Jeg vil gerne have lov til at takke de 5 andre
på turen for en god tur, og ligeledes takke
dem for at udvise mod ved at deltage i turen.
Det var trods alt mit første arrangement.

Jeg kan kun anbefale at tage på rotur på
Silkeborgsøerne. Det er et dejligt og smukt
område, der giver nogle udfordringer, især
med kanoer, som ikke altid har helt styr på,
hvor de vil hen.

Kurt Holm.

Kanindåb 2006
Lørdag den 19. august

Solen mødte op stort set på samme tid som
Kong Neptun, hans dronning og følge.

Kaninerne ventede spændt på, hvad det var
de skulle igennem.

Neptun blev budt velkommen af Anne W. og
han oplæste herefter dåbsritualet, hvilket
blev besværliggjort af hans lange lokker.

Nu skulle kaninerne pelses og tjekkes af
Kongen, og dronningens fødder skulle
kysses (der var  dog sørget for en god smag
på fødderne). Herefter fik kaninerne pålagt
farvestrålende halmtotter på rygstykkerne
mv.



Da alle kaniner var døbt blev først følget og
herefter Kongen og dronningen smidt i den
store balje.

Desværre for en i følget manglede der et
bræt på slæbestedet, hvilket afstedkom at
benet forsvandt og da det dukkede op igen
var det noget deform og lidt blodig. Til al
held var der fremmede i baderummene og
disse var indehavere af renseservietter mv.

Medens grillen til aftenens kød (oksefile og
pølser) blev optændt var der almindelig
hygge og afslapning i klubbens gård.

Anne, Anne og Irene havde stået for
aftenens kaninfoder, hvilket bestod af
sommer-coleslaw og vandmelonsalat, brød
og hvidløgssmør. Til dessert var der grillet
banan … MUMS

Bordet vi alle sad ved var meget smukt
dekoreret med blomster, halm, gulerødder …

Dejlig positiv stemning selv da dåbsbeviserne
blev uddelt og ørerne blev klippet.

Der blev sunget lidt sange fra sangbøgerne
og der blev fortalt nogle gode løgnhistorier.

Siden fortrak selskabet udendørs både på
grund af (kanin)lugten i klubstuen og på
grund af den meget flotte sommeraften.

Hvornår de sidste kaniner forlod festen vides
ikke, men denne skribent forlod klubbens
område omkring kl. halv to.

Birgit Falk Iven

Amagerregatta 2006
Amager Ro- & Kajakklub var værter for årets
Amagerregatta, og havde udlagt banerne fra
Slusen med mål ud for roklubberne på
Islands Brygge. Der er jo bygget en gang-
og cykelbro på tværs af Havnen, der hvor
vores 6 robaner plejer at ligge, så det
farvand kan vi ikke bruge til kortdistance
kaproning mere.

Lige umiddelbart lød beskrivelsen af de nye
baner meget kompliceret mht. til at finde ud
af, til hvilken side diverse bøjer skulle
passeres på de enkelte baner, men det gav
nu sig selv, når man lå på banerne. Dog var
alle enige i, at vanddybden på bane 1 tættest
på land var for lav, og gav meget tungt vand
at ro på. Dette viste sig også i resultaterne.
Stort set alle hold på bane 1 fik en dårlig
placering.

I Roklubben Øresund har vi tænkt på at
foreslå, at Amagerregattaen for fremtiden
kun får 5 baner. Det passer også mht.
antallet af deltagende roklubber, og også på
Øresund vil det være en fordel at droppe en
bane, da bane 6 her ligger langt til havs
udsat for blæst og bølger.

Vi vandt kun to løb: 2 åres grand old girls og
4 åres old boys. Resten af placeringerne var
4. og 5. pladser.

Så vi måtte endnu et skridt ned i det
samlede resultat og ligger nu næstsidst.



1. ARK med 1668 points

2. SAS med 1143 points

3. Dragør med 678 points

4. Øresund med 544 points

5. B&W med 307 points

Det dårlige resultat skyldes blandt andet, at
vi ikke stiller op i ungdomsløbene og i
scullerløbene for seniorer. Vi misser altså
deltagerpoints i 5 ud af 15 løb. Men
selvfølgelig betyder det også noget, at det er
de samme 15 gamle roere, som ror alle
løbene, dvs. de stiller op i senior, old og
grand old – altså 3 løb i snit pr. roer.

Forhåbentlig kan vi gøre det bedre til næste
år, når årets nye roere rigtig kommer med.

Hanne Vinther

Amagerregatta 2006
resultater
Tiderne fra de enkelte løb kan ses på
Roklubbens hjemmeside:
www.roklubbenoeresund.dk.

Grand Old-Girls, 2-årers
Hold Placering
Øresund1 1
SAS 1 2
Dragør 3
ARK 4
SAS 2 5
B&W 6
Ungdomsroere, blandet 4-årers
Hold Placering
ARK 1
SAS 2
Singlesculler, damer
Hold Placering
ARK 1 1
Dragør 1 2
Dragør 2 3
ARK 2 4

Senior 2-årers, herre
Hold Placering
ARK 1 1
ARK 2 2
SAS 3
Dragør 1 4
Øresund 5
B&W 6
Old-Girls 4-årers, damer
Hold Placering
Dragør 1 1
ARK 2
SAS 1 3
Øresund 4
SAS 2 5
Singlesculler, drenge
Hold Placering
SAS 2 1
Dragør 2
ARK 2 3
SAS 1 4
SAS 3 5
Kanin 2-årers, Herre
Hold Placering
ARK 1 1
SAS 1 2
ARK 2 3
Dragør 4
Øresund 5
SAS 2 6
Senior 4-årers, damer
Hold Placering
ARK 2 1
SAS 1 2
ARK 1 3
SAS 2 4
Øresund 5
Dragør 6
Singlesculler, Herre
Hold Placering
ARK 2 1
ARK 3 2
SAS 3
ARK 1 4
ARK 4 5
Dragør 6



Kanin 2-årers, damer
Hold Placering
ARK 2 1
ARK 1 2
SAS 2 3
SAS 1 4
Øresund 5
Dragør 6
Grand Old-Boys, 4-årers
Hold Placering
SAS 1
ARK 2
Øresund 2 3
Øresund 1 4
Dragør 5
B&W 6
Singlesculler, piger
Hold Placering
SAS 1 1
SAS 2 2
Dragør 3

Old-boys 4-årers, herre
Hold Placering
Øresund 1 1
SAS 1 2
ARK 1 3
Dragør 4
Øresund 2 5
SAS 2 6
Senior 2-årers, damer
Hold Placering
ARK 2 1
Dragør 2
SAS 1 3
Øresund 4
SAS 2 5
ARK 1 6

Senior 4-årers, herre
Hold Placering

ARK 2 1
ARK 1 2
SAS 1 3
Øresund 4
Dragør 5
SAS 2 6


