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Medlemsmøder okt./nov. 2007
Parkering
I forbindelse med åbningen af Metroen, er der indført
strenge (læs håbløse) parkeringsregler i Kastrup. Dette
berører dog ikke roklubben og vores parkeringsplads.
Her er fortsat fri parkering efter kl. 18.00 og i
weekender. Men husk at sætte P-skiven. Roklubben
råder over parkeringskort, hvis du får brug for at holde
mere end 3 timer på parkeringspladsen i dagtimerne.

Standerstrygning
Wickie var primus motor for standerstrygningen. Kun to
både var på vandet om eftermiddagen, hvor man nød det
gode vejr ud for Dragør Havn. Broerne var taget op, så
„vinterolien“ måtte nydes i bådene. Efter
standerstrygningen var der fin 3 retters menu udefra til
23 personer, bordplan, sang og det hele. Tak til Wickie
og alle dem, der hjalp.

Ifølge rostatistikken på hjemmesiden har vi roet 23.395
km i år, og 6 medlemmer skal have enten sølv- eller
guldårer. Såfremt disse medlemmer straks afleverer
deres gamle sølv- og guldårer til Allan, bliver de uddelt til
generalforsamlingen 12. februar med de nye
indgraveringer og tal i.

Huset
Jan Palm og Allan Elgaard har sat ny bagdør i
Kondirummet. Læs mere og adgangsforhold andet steds
i bladet.

Ældreroerne har malet skorstenen, og de færdiggør også
kondirummet med paneler og lys.

Rengøring finder sted onsdage sen eftermiddag/aften. Så
påtænkes arrangementer/møder onsdage, skal dette
koordineres med husforvalter Poul Jahn.

Datoer:
17.11.07 Klabautermandsfest i Dragør Roklub
Den gule Klabautermand var jo bortkommet 1½ måned,
kun afløst et kort stykke tid af en brun træskulptur af
polsk oprindelse. Men vi regner med rocheferne i
Dragør og Øresund alligevel finder ud af at afregne
øllerne for antal overnatninger i de respektive roklubber.

15.12.07 Juleroning
Hold øje med opslagstavlen. Afgang plejer at være fra
Roklubben SAS på Islands Brygge med gløgg og
æbleskriver, serveret af Kredsen kl. 12.30, i B&W
Roklub i Langliniehavnen. Kontaktperson: Allan Elgaard.

18.12.07 Julefrokost
Der opsættes tilmelding til julefrokost, så vi nogenlunde
ved, hvor mange vi bliver. Menuen er ikke fastlagt
endeligt i skrivende stund, men der er „udpeget nogle
frivillige“ til at fremstille de juleretter, som de plejer.

31.12.07 Nytårsbad
Kl. 13.00 er der træf i saunaen, efterfulgt af gør-det-selv
snitter. Se indlæg andet steds i bladet.

26.01.08 Kilometerjægerfest
Peer fra Ældreroerne står for den italienske middag.
Tilmelding kommer på opslagstavlen, når vi kommer
nærmere. Festen er kun for kilometerjagere, da den
sponseres af deres gæld kilometergæld – og den skulle
der efter sigende være en del af efter denne rosæson
med dårligt vejr.

09.02.08 Teateraften
37 er tilmeldt „The King and I“ på Det Ny Teater med
efterfølgende spisning.

12.02.08 Generalforsamling
Dagsorden med tidspunkt kommer senere.

15.-24.03.08 Påsketur til Berlin
Transporten til Hevella roklub foregår i egne biler, hvilket
gør det muligt selv at vælge, hvor mange dage, man vil
være med på klubturen. Nye „Deutschlandsfahrere“ kan
begynde her. Kontaktperson: Kurt Holm. Se artikel andet
steds i Stroken.

Hanne Vinther

Bådehold til klargøring af både –
sæson 2007/08
Peberholm - 30/10-6/11
Mogens Jørgensen
Nonnie Westphall
Kim Westphall



Saltholm – 6/11-13/11
Allan Elgaard
Irene Dahl
Lene Jacobsen
Lis Arrevad
Ole Berg-Nielsen

Tårnby - 13/11-20/11
Jan Palm
Anne Palm
Sussie Melsen
Christian Zacho
John Hansen

Lynette - 20/11-4/12
Mogens Jørgensen
Bente Rivold
Jakob Majvig
Peter Lybecker
Freddy Bregendahl

Dragør – 4/12-11/12
Michael Hansen
Wickie Gjesing
Arne S. Christensen
Bent Jansen
Jonas Palsmark
Chris Elving

Kastrup - 11/12-18/12
Leif Jønsson
Anne Weichardt
Gitte Sandbæk
Flemming Sandbæk
Lise Salling
Claus Salling

Middelgrund -18/12-8/1
Igolf Pedersen
Birgit Sonne Pedersen
Gitte Clemmensen
Marianne Sonne Hansen
Christina Sørensen

Flinterenden II - 8/1-22/1
Jan Iven
Birgit Iven
Hanne Vinther
Anne Jahn
Poul Jahn

Margretheholm - 22/1-29/1
Kurt Holm
Jannie Elgaard
Lena T. Juhl
Johnny Svendsen
Lars Pilegaard Larsen

Øresund – 29/1-5/2
Jan Palm
Birgit Østergaard
Preben Henningsen
Allan Elgaard
Christian Søe

Kongedybet II – 5/2-12/2
Alex Vestergaard
Hanne Kierkegaard
Betina Lie
Mie Edsberg
Henrik Storm
Palle Rivold

Lotte - 12/2-26/2
Mette Grau
Anne Gredsted
Dina Clemmensen
Jan Iven
Rasmus Lindquist

Svaneklapperne – 26/2-4/3
Ingolf W. Pedersen
Birgit Sonne Pedersen

Ndr. Røse - 4/3-11/3
Arne K. Petersen
Mogens Jørgensen

Tvilling - 11/3-18/3
Freddy Thorsen

Åre
Ældreroerne

Bådvogne

Scullere
Arne K. Petersen



Kontingent
Nu er det så snart tid til at tænke på kontingent for de
medlemmer, der betaler for hele året.

Jeg vil i øvrigt gerne takke mange gange for den stabile
kontingentindbetaling, som hidtil er sket. Det er dejligt,
at man ikke skal være efter folk for at få midlerne ind.
Mange tak for det, og bliv endelig ved med det gode
arbejde.

Tak for året som nu snart er gået, og jeg håber på et lige
så godt teamwork fremover.

Rohilsen til alle.

Kurt, kasserer.

Gaver til roklubben
Det har forlydt, at der fra skattevæsnet har været
ændringer på vej, hvilket skulle medføre, at DFfR skulle
føre et register over betalere af gaver til roklubberne.

Jeg har sendt en forespørgsel til DFfR, men ikke endnu
modtaget et svar, så jeg vil formene, at vi fortsætter som
hidtil vedrørende gaver.

Rohilsen til alle.

Kurt, kasserer.

Tutten
„Kampen“ om at komme til at tage en Tut-vagt en
tirsdag til klubaften blev hård, og nogen må vente helt
indtil januar for at komme til. Herligt!

Følgende har meldt sig til at tage en tutvagt ca. hver
anden måned: Allan/Irene, Nonni/Kim, Lena, Bente,
Gitte/Flemming, Anne W., Anne P., Lise/Claus, Lene,
Kurt og Wickie. Desuden har vi haft kokkebesøg af Kate
og Arne/Michael.

Kate og Anne W. lavede traditionen tro aspargessuppe
sidste tirsdag inden standerstrygningen. Jeg tror det
stammer fra, da vi for mange år siden roede 10 km
klubkaproning med vendepunkt i Dragør. Der kom vi jo
buldrende ind i mål i havnehullet i komplet mørke, og så
var det jo rart med noget varm suppe bagefter.

Ligeledes er det tradition, at vi får pølser og portere
første tirsdag efter standerstrygning. Og igen i år stod
Arne og Michael for traktementet. Arne diskede op med

alt mulig spændende øl som en forsmag på
Klabautermandsfestens ølsmagning. Han tog selv en øl
med frugtsmag – og det er helt i orden, så længe vi andre
kan få en ordentlig mørk juleøl. Michael havde udlagt
buffet’en med det mål at kunne klare skafningen på
rekordtid. Han havde rykket buffetbordet ud på gulvet, så
vi kunne gå rundt om det i én færdselsretning og
markeret fodringsstationerne med tal fra 1 og opefter. 1
tag bestik, 2 tag paptallerken, 3 tag pølse, 4 tag brød, 5
tag ketchup, etc. Og det virkede!

Hanne Vinther

Ny bagdør
Som alle nok har bemærket har vi fået sat en ny dør i
kondirummet. Det har vi gjort fordi det efterhånden var
nødvendigt efter alle de gange den har været brækket op i
forbindelse med indbrud og så var den jo ikke ny mere.

Der er samtidig sat elektrisk lås i med kortlæser magen til
den der sidder ved fordøren, sådan at man kan åbne med
sit kort.

DET ER DOG IKKE MENINGEN AT MAN SKAL GÅ
IND OG UD AF BAGDØREN når man kommer i
klubben.

Det er beregnet til dem der kommer med ting til klubben,
sådan at de kan komme ind den vej, uden først at skulle
gå rundt om huset for at låse op. Eks. når ølmanden
kommer med øl.

Der har været talt om at sætte en timer på, sådan at både
for- og bagdøren ikke kunne åbnes indefra efter kl. 22.00
dette for at gøre det svært for evt. tyveknægte at komme
ud, fordi de så skulle ud samme sted som de var kommet
ind.

Det er ikke blevet til noget fordi styringen til kortlæseren
ikke kunne gøre det og fordi de to terrassedøre i
klubstuen alligevel kan åbnes indefra.

Begge døre kan altså åbnes både ude og indefra hele
døgnet

Jan Palm

Juleroning
„Kredsens julegave til Klubberne“

Lørdag d. 15. december 2007 i Langelinie lystbådehavn.



MTU inviterer hermed til Kredsens juleroere til hygge i
B&W roklub i Lystbådehavnen.

Slip væk fra det sædvanlige juleræs for en stund og mød
op fra kl. 12.30 til gløgg, æbleskiver og andet guf.

Arrangementet i B&W varer 1½ time.

Prøv evt. om I kan låne både af klubberne i havnen.

Husk at skrive jer på tilmeldingslisten, som nu hænger på
opslagstavlen.

Ikke-roende er også velkomne.

8 GP
Så er der kommet gang i vinterens 8-GP, Vi startede ud
med at ro 2 x 500 meter hver, torsdag den 1. november.
Desværre var der et par stykker, som ikke dukkede op,
selv om de havde skrevet sig på listen, og det kneb også
lidt med at melde afbud.

Vi kom dog igennem med de folk, som var mødt frem,
og vi fik roet på en tid af 29.16,3 min. Det var vi så
udmærket tilfreds med. Resultatet er indberettet og kan
ses via DFfR’s hjemmeside.

Næste gang bliver så 29.11.07 kl. 1700, hvor der skal
roes 25 km. Husk nu at møde op eller send afbud.

I december bliver der så roning 27.12.07 kl. 1700, og
her skal der roes 2000 m af hver.

I januar bliver der roet 31.01.08 kl. 1700, hvor det så
gælder 15 min. til hver.

Sidste omgang bliver 01.03.08 kl. 1000, hvor der skal
roes 2 x 1000 meter af hver. Denne dag slutter vi så af
med en frokost, hvor hver medbringer en ret til deling.

Mere herom senere.

Der kunne da godt bruges et par reserver til holdet, så
man må da gerne skrive sig på listen.

Rohilsen Kurt.

Vinteraktiviteter
Tirsdag:
Løb (5-10 km) med Røse Kajak Klub

Kl. 17.30 Alm. gang eller stavgang

Ergometerroning (se træningsprogrammerne i klubben)

Klubaften med fællesspisning kl. 20.00

Onsdag (Ældreroerne):
Stavgang, ergometerroning samt forskellige aktiviteter
fra ønskesedlen.

Torsdag:
Stavgang og ergometerroning med efterfølgende grill-
spisning kl. 19.00

Fredag:
18.00 Svømning i Korsvejens Skoles hal bagved
Foreningscentret, Tårnbyvej 5.

Søndag:
Cykeltræning kl. 10.00. Mødested i krydset Englandsvej/
Løjtegårdsvej ved Falck-stationen. Kontaktperson: Jan
Palm.

8GP:
Otter Grand Prix i ergometerroning er i gang. P.t.
deltager vi med et mix hold. Se opslagstavlen for
eftertilmelding. Der ros følgende datoer: 29.11, 27.12,
31.1 og 1.3. Se indlæg andet steds i bladet.
Kontaktperson: Kurt Holm

Bådeklargøring:
Materielforvalter har sat holdene til klargøring af bådene.
Listen kan ses her i bladet og på opslagstavlen.
Kontaktperson: Mogens Jørgensen.

Kurser:
På opslagstaven er der kursustilbud. Husk det er gratis.
Så hvis nogen vil uddanne sig så kontakt bestyrelsen.
www.kaisport.dk tilbyder bl.a. mentaltræning,
idrætspsykologi og stresshåndtering.



Cykling som vintertræning
Vi er nogle som de sidste år har cyklet en tur om
søndagen i vintersæsonen. Igen i år har vi tænkt os at
gøre dette, så hvis du har lyst til at være med så mød op.

Vi er i gang, og mødes søndage kl. 10.00 ved Falck
stationen på Løjtegårdsvej.

Vi plejer køre en tur på mellem 30 og 50 km. som regel
ude på Fælleden, og vi kører gerne i et tempo som
passer alle, dog er det meningen at vi skal have noget ud
af det, så der er ikke tale om en traditionel "søndagstur"
for vi skal presses lidt, sådan at man kan være bekendt
at kalde det for træning.

Hilsen Jan Palm

Nytårsbad
Traditionen tro mødes vi i klubben den 31. december kl.
1300 for at gå i sauna, og dermed gå rene ind i det nye
år. Alle kan deltage. Der er kolde øl i saunaen og efter
badet er der gør-det-selv snitter.

På gensyn

Leif

Påsketur til Berlin
Nu er det så ganske vist. Der bliver en Påske tur til
Berlin i 2008.

Man kan allerede nu begynde at grunde over, hvornår
man vil deltage. Det bliver nemlig sådan:

Én del tager af til Roklubben „Hevella“, Dorfstrasse 23,
D-13597  Berlin (Spandau-Tiefwerder) lørdagen før
Palmesøndag.

Der vil så være Øresundsfolk til stede i roklubben indtil
2. påskedag, hvor de sidste drager hjemad.

Det vil nu være muligt at melde sig på turen i hele
perioden, eller for det antal dage, der måtte passe den
enkelte bedst.

Med hensyn til priser, bliver det sådan, at man selv
sørger for at komme til roklubben. Her vil der så være
morgenmad og frokost (evt. madpakker). Om aftenen er
det så meningen, at vi går ud i samfundet og spiser på
nogle normalt meget prisvenlige restauranter for egen
regning.

Prisen for morgenmad og frokost vil blive udregnet efter
de indkøb, som bliver foretaget.

I Tyskland, Berlin er der en tradition for, at man ror med

die Havel bei Spandau



2 årer, i gig-både (som vores Svaneklapper), men der er
også mulighed for „almindelige“ inriggere.

Der vil på et senere tidspunkt blive ophængt
tilmeldingslister.

Man er meget velkommen til at spørge Leif (formanden)
eller mig, hvis der er noget, der skal uddybes.

Tænk nu over det. Lad os få en god tur til påske.

Rohilsen Kurt, kasserer.

Referat fra weekendtur til Nakskov.
Vi var i bestyrelsen blevet enige om, at da nu kanindåben
var blevet aflyst, så ville vi arrangere en weekendtur i
stedet.  Wikie fik til opgave at undersøge, hvorvidt
Nakskov Roklub var mulig som base.

Dette kom der en positiv tilbagemelding om, og der blev
så ophængt en tilmeldingsliste til tur 21. – 23. sep. 2007.

På listen blev ret hurtigt skrevet 6 personer. Det synes
jeg personligt er en smule skuffende, når man tager i
betragtning, hvor mange nyere medlemmer vi har, som
ikke har været på ture.

Nå, - men dagen for planlægningsmødet oprandt, og nu
var der så kun 5 personer, som ville med. Turen blev
planlagt. Vi mødtes i roklubben fredag den 21. og kørte
sydpå i én bil. Turen viste sig at begynde hos Wikies
forældre, der havde lovet at lave mad til os fredag aften.
Det blev et hyggeligt møde med meget god mad og en
hyggesnak. Bagefter kørte vi så til roklubben og
indrettede os.

Lørdag morgen stod vi op til noget overskyet vejr med
lidt blæst, men det forhindrede os ikke i at beslutte, at vi
skulle til Albuen. Vi blev dog enige om, at ro tilbage til
klubben for at spise frokost senere. Som sagt, så af sted
mod Albuen, som ligger som det sydlige punkt ved
Nakskov Fjords munding. Det var en tur på 11 km hver
vej.

Vi var nu ikke nået mere end ca. halvvejs, før solen brød
igennem og vinden lagde sig, så vi fik det mest
pragtfulde vejr, som tænkes kan. Se nu ærgrede vi os lidt
over, at vi ikke havde taget frokosten med. I stedet blev
vi kulturelle og undersøgte Albuens historie og beså
gamle fyrtårn, lodshus og skole.

Vi roede så tilbage igen for at indtage frokosten. Efter
frokost roede vi så en tur Slotø rundt, i alt 12 km.

Tilbage til klubben for at tænde op i grillen og få noget at
spise igen.

Efter aftensmaden var vejret stadig meget flot, så vi
besluttede at ro os en aftentur, med lygte på båden. Det
blev en meget flot tur, med en del stjerneskud på den
klare himmel, i alt en rotur på 9 km.

Søndag morgen var det igen overskyet, men vindstille,
så vi smuttede lige ud på nok en tur. Ganske som lørdag,
så kom solen igennem og vi fik atter en pragtfuld dag. Vi
havde lidt brød i overskud fra aftenen før. Det tog vi
med for at fodre svaner, som der var ca. 1000 af i
fjorden. Vi fandt ud af, at man kan ikke liste sig ind på
svanerne på nogen måde. Hvis man ror, så svømmer de
bare til side, og hvis man „træsejler“, så holder de sig
endnu længere væk. Så det blev til, at vi smed noget
brød på vandet i håb om, at nogen fik glæde af det.

Tilbage til klubben igen efter en 17 km tur.

Herefter var det så frokost, oprydning og farvel og tak
for denne gang.

Jeg vil så kun sige til alle jer, der ikke fik jer meldt til
turen, og til Lene, som fik „kolde fødder“, at det er jeres
egen skyld, at I gik glip af en meget fin tur med meget
godt vejr og noget flot natur, nå – ja og så yderligere 60
km på „bogen“.

Det må I selvfølgelig selv om, men jeg synes nu, at I
skulle prøve at tage jer lidt sammen og få meldt jer til en
sådan tur. Det er altså hyggeligt og kammeratskabet
bliver kun endnu bedre.

På forhåbentlig gensyn næste gang.

Kurt.



Løvfaldstur
Søndag den 14. oktober havde Pia Boel Madsen fra
Roklubben SAS arrangeret løvfaldstur fra Præstø
Roklub, og fra Roklubben Øresund deltog Birgit
Østergaard og jeg. I alt blev vi to 4-åres og en 2-åres på
vandet til en pris af 25 kr. pr. rosæde.

Det var en meget smuk efterårsdag med høj
solskinshimmel – men lidt frisk vind. Træerne havde
endnu ikke fået efterårsfarver, men smukt var der på
Præstø fjord.

Vi fik forklaret ruten på 24 km af de lokale roere, og den
bragte os inderfjorden rundt samt en tur rundt om
Maderne, en øgruppe midt i et naturreservat. Præstø-
roerne har åbenbart vundet hævd på at ro indenfor de
røde streger på søkortet.

Udover den dejlige tur rundt i lavvandsområdet omkring
Maderne bragte turen os også i land på Fedet, hvor vi
med møje og besvær fik lagt bådene til bolværket – eller
hvad den pinderække kaldes, som den lille havn bestod
af.

Frokosten blev indtaget, og herre- og dametoilettet blev
udpeget til at være henholdsvis til højre og venstre for
os. Især herrerne var meget interesseret i at udforske
omgivelserne, da Fedet er kendt for sin naturist
badestrand – men den ligger altså på den anden side af
Fedet. Sorry Folks!

Efter roturen ommøblerede vi vanen tro roklubben ved
at bære deres borde og stole ud fra klubstuen og ud på
terrassen, hvor den lavtstående efterårssol lige kunne
holde os varme. Både Pia og Lis havde bagt kage, og
Birgit kunne byde på en speciel solbærbitter.

Således sluttede årets sidste langtur.

Hanne Vinther

Götaälvrodden
Det var en gammel skade … For 10 år siden deltog
Roklubben Øresund med to 4-åres; en herre og en
damebåd i Götaälvrodden, som er en 20 km kaproning
fra Kungälv til Gøteborg – heldigvis medstrøms. Og så
opstod tanken om at gøre det igen.

Egentlig var det tanken at SAS/Øresunds herrer skulle
stille op i en otter, og så skulle damerne stille op i 4-åres.

Men der kom aldrig gang i at få samlet otter-holdet og
startet træningen. Så resultatet blev fire 4-åres, to
damebåde og to herrebåde fra hhv. SAS og Øresund,
dvs. herrebåden fra SAS kom til at have 2 damer med,
da de havde mandefald.

Vi var i alt 20 roere og 3 supportere, som kørte til
Kungälv fredag den 28. september, hvor vi overnattede
på vandrehjemmet lige overfor roklubben. Vi havde en
rigtig hyggelig aften sammen i spisestuen med fælles
varm mad og kage.

Hele aftenen og natten regnede og blæste det, og det
fortsatte …. Surt show at tage både af trailer og rigge
dem til i regnvejr med pløre op ad benene. Heldigvis
stoppede regnen før starten kl. 12.00. Blæsten var der
stadig, men den var heldigvis med os.

Inriggerne startede først, derefter startede otterne. SAS
damehold vandt i dameklassen i tiden 1.31.36 for de 20
km, og det var banerekord!

Ved målet inde i Gøteborg var det lidt, for ikke sige
meget, vanskeligt at komme i land og få bådene op, men
der var heldigvis mange klar til at hjælpe med at bære
båden op over broen, kajen, nogle trapper og sådan lidt.
Bådene blev hurtigt læsset på trailer, og efter et bad satte
vi kursen hjemad, hvor Morten Truelsen ventede med en
dejlig middag i Roklubben Øresund lørdag aften.

Copenhagen Harbour Race
Nu da det ikke var blevet til et otterløb til Götaälvrodden,
så fik man blod på tanden til at stille op i Copenhagen



Harbour Race 14 dage senere. Et initiativ taget af
Københavns Roklub og Danske Studenters Roklub til at
afholde et otterløb med enkelstart.

Det blev en mix af SAS og Øresund. Fra os deltog Lena,
Anne og Jan Palm. Holdet nåede kun at træne to gange
inden kaproningen fra Langebro, ned til Slusen og
tilbage, i alt 7 km. Så holdet var godt tilfreds med at
starte sidst af 21 både, så ikke alt for mange kunne
studere rostilen.

Det gik nu godt nok, bortset fra en dårlig vendig
omkring bøjen ved slusen. Og da de var eneste mixhold,
vandt de deres klasse og fik medaljer og pokal.

Hanne Vinther

Standerstrygnings fest 27. oktober
2007
På sidste rotur inden vinteren var vi 8 der oplevede en
skøn solrig tur til Dragør. I land kunne vi ikke komme,
da broerne var taget ind et par dage før, men vi tilbragte
dog en dejlig halv time med at vugge i solen inden
snuden vendte hjemad til standerstrygningen.

Kl.15.00 holdt Leif en tale om den forgangne sæson,
hvorefter standeren traditionen tro blev strøget af den
kanin, der havde roet flest kilometer i løbet af sæsonen.

Kl. 18.00 var der arrangeret fest. Men inden da skulle
der dækkes borde og arrangeres lidt af hvert. Vicki
havde lavet et stort arbejde for at få det hele til at klappe
for os, og til hjælp med borddækning osv. havde Anne
W. meldt sig. Hanne syntes lige, hun havde en time til
overs til vindues pudsning, så vi kunne se hvad der skete
udenfor.

Der var bestilt mad udefra, vi fik en dejlig forret,
fisketallerken og en spændende hovedret med dyreryg,
små kartofler, waldorfsalat mv. Herefter var der kaffe.

Under middagen var der en dejlig stemning, og den blev
ikke dårligere, da vi skulle synge den omdelte sang.
Mænd og damer sang på skift og man skulle op og stå
hver gang man skulle synge, og sidde når man ikke
skulle. Sikke en gang motion.

Vi var mange der fik svinget lidt med benene til musik,
som Vicki også havde sørget for.

Alt i alt en dejlig aften som slutning på en god sommer.

En stor tak til Vicki, og de andre der var med til at sørge
for at vi kunne fejre det.

Nonnie

Slut på en god sæson
Så er standeren halet ned, og en forrygende sæson er
slut for ældreroerne. Vi har været på vandet hver eneste
onsdag, under skiftende vejrforhold, de to sidste gange
var ved at ødelægge den fine statistik. Det regnede, da vi
mødte kl. 10 den næstsidste gang, men ud kom 10 af de
skrappe med den egnede påklædning, og den sidste
onsdag var det isnende koldt, og der blæste en kraftig
vind fra nordøst. Men tanken om, at der bagefter
ventede den årlige afslutningsfest, fik fire toere på
vandet. Men festen vender vi tilbage til.

Vi har haft 10-års-jubilæum, vi er blevet en selvstændig
forening, med den samme tætte tilknytning til Roklubben
som før, vi har holdt vores egen kanindåb, og til slut
altså vores fest. Så skal vi i gang med vinteraktiviteterne,
vi har fået præsenteret en liste over de ting, som vi kan
tage os af.

Kanindåb
Det meste blev omtalt i sidste nummer af Stroken, men
kanindåben lå efter deadline, så den vil jeg begynde med.

Den fandt sted onsdag den 12. september. De, der ville
have en rotur, skulle møde kl. 9, så der var ikke den
store tilslutning, to både kom på vandet. Kaninerne
skulle møde, så de kunne være udklædt/omklædt kl. 11.



De kom så på en rotur med Allan og fik vist deres
færdigheder, ved at de fik gennemgået samtlige
kommandoer, afsluttende med rejste årer ved anløb af
havnen. Meget flot.

Så kom den mere alvorlige del af festen. Kong Neptun
og hans dronning (Leif Jønsson og Mary Andersen) blev
modtaget af formanden for ældreroerne (Finn Andersen)
ved oplæsning af den traditionelle skindrulle, og så gik
det ellers løs med hele „svineriet“ styret af Kong Neptun
og hans dronning. Alle fik deres bekomst og det hele
endte uundgåeligt med den store vandgang (Kongen og
Dronningen havde klogeligt lavet et
forsvindingsnummer). Da kaninerne havde fået vasket
lugten af torskelevertran af, var der så spisning:
sildemadder på kaffekassens regning og vores eget
medbragte smørrebrød.

Så var vi kommet til bedømmelsen, hvor alle blev
godkendt og fik ørerne klippet af, bortset fra Johnny,
der måtte se sin dåbsattest blive revet i stykker, men
senere efter at han havde gjort sig bemærket på en
positiv måde, blev han taget til nåde og fik en anden
dåbsattest, der var blevet fremskaffet.

Og derefter var der det sædvanlige samvær, som
efterhånden ebbede ud.

Efterårsfesten
Efterårsfesten var så den 24. oktober. Peer „Kok“
Jensen og hans hjælpere, Jytte, Ole og Bent regerede i
køkkenet hele formiddagen og fik fremtryllet en
formidabel menu:

Kryddersild med ægge/karrysalat
Skaldyr/asparges soufle
Pandekageruller med røget laks, flødeost og dild
Tarteletter med hønse/asparges-stuvning
Kaffe med hjemmebagte marcipanmuffins og
chokolade.

Dette overdådige måltid blev indtaget ved et flot dækket
bord med efterårsfarver, røde bær og gulbrune blade, og
det var kokkens kone, Hanne, som havde stået for dette.
Dertil var det muligt at købe øl og vin til rimelige priser.
Der var 31, der deltog i denne fest, og de måtte bløde
den formidable pris af 35 kr. Kan man nu forstå det?

I Øresund kan man ikke holde fest uden sange.
Naturligvis Hanne Vinthers gendigtning af flådesangen så
den passer på ældreroerne. Betty havde i sine gemmer
fundet en sang fra sin tid i Kerteminde Roklub fra 1947.
Den hedder Old-Boys-Roeren og passer den dag i dag
stort set.

Deadline for indlæg til næste Stroke er den15. januar 2008

GODT
NYTÅR


