
Nr.  6 September/Oktober  2008

Stroken

"Lidt royal er man vel altid"



Til orientering vedr. bestyrelsen
Vores formand Leif Jønsson har orienteret bestyrelsen
om, at han desværre er nød til at trække sig som
formand af helbredsmæssige årsager.

Dette er vi selvfølgelig meget kede af, men Leif’s
helbred må komme i første række.

Vi i bestyrelsen har herefter besluttet ikke at indkalde til
en ekstraordinær generalforsamling, og dermed skulle
finde en ny formand i løbet af ingen tid, men har i stedet
konstitueret os således:

Næstformand, Nonnie Westphall, træder ind som
formand og

1. suppleant, Lene Jacobsen, træder ind som
næstformand,

indtil den ordinære generalforsamling i februar 2009.

Hilsen Bestyrelsen i Roklubben Øresund

Medlemsmøde 5. august 2008
Formanden indledte at fortælle, at Leif på
bestyrelsesmødet den 28/7 meddelte, at han trak sig
tilbage med øjeblikkelig virkning af helbredsmæssige
grunde. Dette medførte, at bestyrelsen besluttede, at
omorganisere sig frem for at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling. Det blev derfor således, at Nonnie
rykkede frem som formand mens Lene overtog
næstformandsposten. Dette blev gjort for at undgå at
skulle finde en ny formand i huj og hast, men i stedet
give en mulighed for at finde et emne til
generalforsamlingen i februar. Alle bedes overveje nøje,
hvem man kunne pege på som ny formand.

Vi har atter haft besøg af fødevarestyrelsen. Dette besøg
udmundede i, at damen anmodede om, at vi forberedte
en del af den mad, som blev serveret i klubben,
hjemmefra. Dette bedes herefter tilstræbt udført.

Der blev erindret om seniorfesten hos KR den 20/9.
Sidste tilmelding pr e-mail.

Der er Amagerregatta hos SAS 30/8, Husk tilmelding på
listen til spisning, hvis man ønsker at deltage. I øvrigt
må der gerne dukke en masse supporters op på dagen.

Vi mangler stadig at få nogle parkeringskort retur.

Der har atter en gang været indbrud. Døren blev igen
ødelagt, og der blev fjernet i alt 50,- kr. fra kassen.
Fremover vil der ikke mere ligge byttepenge i kassen.

Der er kanindåb den 16/8. Der mangler stadig folk til
døbehold, ligesom der mangler kaniner til at døbe. Husk
nu at få skrevet jer på listen, også til spisning om aftenen.

Der er anskaffet et nyt søkort over sundet, således der
kan fremstilles kort til brug, når fremmede klubber låner
både hos os. Der vil blive indtegnet ruter man skal følge.
Dette for at prøve på at undgå skader på vore både.
Kortene lamineres.

Anmodning fra Wickie om, at der skrives tydeligt
(blokbogstaver) i rojournalen, og man husker det rigtige
medlemsnummer. Hvis ikke, så ingen kilometre til
statistikken.

Der blev forespurgt, om der ikke kunne fremstilles et
skilt, der fortæller, at der ikke er noget at stjæle i klubben.
Dette vil snarest blive lavet sat op.

Kurt.

Medlemsmøde 3. september 2008
Amagerregatta

Resultat af Amagerregatta 2008:
995 points Roklubben SAS
946 points ARK
874 points Dragør Roklub
547 points Roklubben Øresund
95 points B&W

På medlemsmøde den første tirsdag i september var det
naturligt at „slikke sårene“ efter endnu en Amagerregatta,
hvor Roklubben Øresund må nøjes med en fjerde plads –
langt bag de andre klubber mht. points.

Vi deltog ikke i sculler-løbene, ungdomsløbene og kanin-
løbene. Eneste sejr var i det nye 4-åres løb for roere over
60 år.

Generelt er det svært (læs umuligt) at få Øresundere til at
stille op til kaproning på de korte distancer (750 – 1000
og 1500 m). Dog havde dame-siden i år lagt en OK
træningsindsats for dagen og været ude at træne ugentligt
i 6 uger før kaproningen.

Deltagerne i Amagerregattaen var enige om, at Roklubben
SAS havde stablet en flot regatta på benene og en fin
fest. Desværre er regattaen præget af manglen på unge



medlemmer, hvilket både har betydning for deltagelsen
på banerne om dagen og på festen om aftenen. Mht. til
festen hænger det jo ikke sammen økonomisk at hyre et
live-band til 75 festdeltagere ....

ARK brillierede med ikke at møde til rochefsmøde på
dagen før regattaen, hvor man opdaterer programmet
med holdafmeldinger og -tilmeldinger. Så i hvert løb
ventede vi de tilmeldte ARK-hold – nogen gange kom de;
andre gange ikke. Det er uacceptabelt! Det berøver
øvrige klubber muligheden for at få hold på venteliste
med i regattaen. Samarbejdet rocheferne imellem må
forbedres, så man så snart, man ved, et hold ikke kan
stille op, meddeler den rochef, som har hold på
venteliste, at dennes hold kan komme med. Evt. kunne
man indføre strafpoints for ikke at have afmeldt hold til
formødet.

Skal vi droppe Amagerregattaen? spørger vi os selv i
Roklubben Øresund og f.eks. lægge den i mølposen til år
2015 (hvor vi er værter) og se, om der er kommet nye
yngre medlemmer, som har interesse for kaproning på
de korte distancer?

Stemningen på medlemsmødet var, at hvis man først
lægger Amagerregattaen i mølpose, så kommer den
aldrig op at stå igen.

Og når vi ser, hvor glade deltagerne er på dagen, og
hvor stolte roerne er over at vinde, etc. så synes man
alligevel, regattaen skal bestå.

Det vigtigste argument for regattaens beståen er: AT
DET GIVER ROERNE ANLEDNING TIL AT TRÆNE,
FORBEDRE DERES ROTEKNIK, BLIVE
SAMMENROEDE, KOMME I GOD FORM, HAVE DET
SJOVT VED AT TRÆNE, ETC. Hvis der ikke er en dato
for, hvornår man som hold skal toppe, så bliver
træningen ikke til noget, og niveauet for roernes roteknik
forringes. Så indstillingen er: Bedre planlægning, og mere
træning for Roklubben Øresunds vedkommende.

Næste år er B&W værter for Amagerregattaen, og i 2010
er det Roklubben Øresund, der er værter.

Hanne Vinther

Sved-På-Panden Roning 2009
Afslutning
Sidste runde af SPP blæste væk. Vi håbede til det sidste,
at vinden trods vejrudsigten ville lægge sig, men nej.

Øresund viste tænder og bølgerne hamrede ind mod
broerne i Hellerup, så det eneste rigtige var at gå direkte
til fest.

Det endelige resultat for årets SPP-turnering blev altså
stillingen efter 7. runde, da reglerne jo siger: bedste 7 af
8 resultater.
Se stillingen her

Ved aftenens fest i Gefion blev der overrakt præmier:
- Vinder af point-konkurrencen med 271 point: KR hold
555
- Nr 2 i point-konkurrencen med 256 point: KR hold 552
- Nr 2 i point-konkurrencen med 245 point: KR hold 557
- Vinder af forbedrings-konkurrencen med 19 point: KR
hold 558
- Vinder af kanin-konkurrencen med 60 point: KR hold
580

Lidt statistik: Turneringen havde deltagelse af 55 hold fra
12 af kredsens klubber, mere end 280 roere sad i
bådene.  Ældste roer 76 år, yngste roer 22 år.
Gennemsnitsalderen var 40,5 år og 45% af roerne var
kvinder.

Tak til alle deltagerne.
Tak til hjælperne og de to værtsklubber, HDR og SAS.
Tak til Gefion for at huse festen.

Anne Marie Hein

Taget fra Københavns Kredsens hjemmeside

Efterskrift:
Som det kan ses af ovenstående stod er Københavns
Roklub på alle præmier. Det er velfortjent, da klubben
yder en flot træningsindsats og har rigtig mange hold
med. Roklubben Øresund deltog med 4 hold, og bedste
placering blev en 27. plads.

 



Standerstrygning
Tak for denne rosæson!

Lørdag 25. oktober 2008

P r o g r a m :
14.00 Roning (husk
„ v i n t e r o l i e n “ )
17.00 Standerstrygning i
lygters skær
17.15 Klubben byder på en lille
é n
17.30 Spisning (cirkatid)

Kom og vær med til en (u)hyggelig standerstrygning i
skæret af Halloween (Allehelgens aften).

Vi ror en tur kl. 14.00, hvor vi lægger bådene sammen
halvvejs og fylder vinterolie på (læs: bitre af enhver
slags). Vi når lige at bade inden kl. 17.00.

Hvis du ikke har mulighed for at ro eller være med til
den efterfølgende middag, så kom kl. 17.00 til selve
standerstrygningen med efterfølgende lille glas på
klubbens regning.

Cirka kl. 17.30 er der middag i Halloween-pyntede
lokale.

Menu fra JYSK DINER til 150,- kr. pr. person:

Forret:

Kold dampet laks, anrettet på fad med skalreje, citron,
tomat og dressing. Hertil hvedeflute.

Buffet:
Grillspyd med kød og grøntsager
Grillkrydret svinefilet
Let krydret kalvecuvette
Små smørbagte kartofler med persille
Luksus kartoffelsalat med agurk, grøn peber og løg
Pastasalat med soltørrede tomater, solsikkekerner, spinat
og porrer
Årstidens mixed salat

Dessert:
Panna cotta jordbær dessert

I baren om aftenen:
Klubvand (Gin & Tonic) og speciel Halloween drink

Tilmelding til spisning senest tirsdag 16. oktober.

Tilmelding til roning senest torsdag 23. oktober.

Festudvalget:
Wickie Gjersing - Irene Dahl - Kim Westphall - Poul
Jahn - Hanne Vinther

Bådklargøring til sæson 2009
Så „lakker“ endnu en rosæson mod enden - med dette
ordvalg kommer man jo straks i tanke om sandpapir og
lak, grundrens og svampe, men også nogle hyggelige
vinteraftener i roklubben, hvor vi skal pleje og
vedligeholde vores både og gøre dem klar til næste
sæson.

Listen med bådehold til klargøring af både i
vintersæsonen 2008-2009, som publiceres her i
„Stroken“ og opslås på tavlen i klubben, er udarbejdet på
baggrund af tidligere års bådeholdsliste og tilpasset med
vores nye medlemmer, som vi også byder velkommen til
denne side af rosporten, der er en meget vigtig del af en
roklubs eksistens - også på den lange bane.

Vi har i år ændret på rækkefølgen af bådenes besøg på
værkstedet og vil fremover forsøge at gøre dette, således
man ikke altid har bådevedligehold i den samme uge,
hvert år.

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  materielforvalteren ved skiftedagen.
Til hjælp for ko-ordineringen udsendes der en lille „husk
på“ note til holdet, 8-10 dage 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 - ændring af hele hold skal meddeles
materialeforvalteren.

Hvis nogle savner sit navn på et bådehold og/eller kunne
afse tid til deltagelse i flere hold hører vi gerne fra dig,
ellers bliver der lejlighed for at give en hånd med,
umiddelbart før sæsonstart, hvor vi vil gennemgå
glasfibermaterialet og evt. reparationer kan foregå
udenfor, når luften forhåbentligt bliver lidt varmere til
den slags arbejde.

Vel mødt til vintersæsonen 2008-2009!

Mogens

 



Vinteraktiviteter
Vi kan ikke komme uden om det, ro sæsonen nærmer sig
sin afslutning men til gengæld træder nogle andre
aktiviteter i stedet.

Cykling
Igen i år vil der hver søndag kl. 10.00 efter
standerstrygningen være mulighed for at komme ud og
cykle og få pulsen op. Mødestedet er Falck stationen på
Løjtegårdsvej.

Man møder blot op og så går turen derudaf.

Turen plejer at være mellem 30 og 50 km, og for dem
som ikke har været med før, så er det ikke en traditionel
søndagstur, der bliver arbejdet for sagen og pulsen
kommer op.

8GP
Igen i år er der mulighed for at stille hold til 8GP. 8GP er
vintersæsonens svar på sommerens Sved-På-Panden.
Eng global holdturnering hvor man stiller op for sin
roklub i konkurrence mod roere fra hele verden. Et hold
består af 8 personer, som sammen ror en given distance
eller periode på et enkelt ergometer. Vinterturnering
udgøres af 5 runder, som afvikles i de 5 vintermåneder
(november-marts).

Har du lyst til at deltage så hold øje med opslagstavlen
for tilmelding.

Tutten og de traditionelle arrangementer
Som sædvanlig er der følgende traditionelle
arrangementer i forbindelse med klubaften tirsdage:

21. oktober
Sidste tirsdag inden standerstrygningen serverer Anne
Weichardt og Kathe Rasmussen aspargessuppe.

28. oktober
Første tirsdag efter standerstrygning er der Pølser og
Portere. Med tiden har arrangementet udviklet sig til –
ud over pølser - at bestå af en masse forskelligt øl – og
ikke kun portere. Vi får se, hvad arrangementet bringer
os i år af gode oplevelser.

16. december
Julefrokost med få - men gode - juleretter.
Hanne Vinther

Teateraften lørdag 21. marts 2009 kl.
17.00
Vi skal se musikforestillingen „2200 Carmen“ på
Nørrebro Teater.

Vi har reserveret 40 billetter á 295,- kr. Over 30 har
allerede sat kryds i kalenderen og bestilt billetter til
roklubbens årlige teateraften.

Deadline for bestilling og betaling er til
Standerstrygningen 25. oktober 2008.

Konto i Nordea 2141 og konto nr. 8909812519 . Husk at
angive dit navn.

Hvis flere end 40 vil med i teatret, prøver vi at skaffe
flere billetter.

Teateret beskriver forestillingen således:
Brandfarlig kærlighed på Nørrebro 2200 Carmen er
moderne musikteater. Isam B., stemmen fra Outlandish,
skriver og synger sangene til en forestilling, der med
garanti får pulsen i de rødplyssede teatersæder til at
dunke hårdt som et nyforelsket hjerte.

Jens er den unge gadebetjent fra Nørrebro Nærpoliti, der
forelsker sig i den smukke Carmen. Hun er fra
Nørrebro, gift med en enøjet narkohaj og med et hjerte
så hårdt som stenbroen. Deres kærlighed forandrer dem
for altid, for når passionen rammer, ophæver den
grænserne mellem godt og ondt. Den lovlydige betjent
og den farlige forfører når hurtigt ud, hvor de ikke kan
bunde.

Nørrebro Teater skriver historien om den smukke
sigøjnerpige Carmen og soldaten José ind i den moderne

 



 

virkelighed og ind i hjertet af en bydel, hvor kulturer
sprænges for at samles i nye former.

2200 Carmen er en nyskrevet musikforestilling om
flammende kærlighed.

Medvirkende: Jonatan Spang, Marijana Jankovic,
Janus Nabil Bakrawi, Isam B. og 6 dansere

Efter forestillingen er der spisning i Roklubben Øresund
til en cirka pris på 100 kr. pr. person. Maden betales på
dagen.
Vel mødt!

Else Marie Kristensen & Hanne Vinther (tlf. 40 34 75
35)

Rotur d. 7. september 2008 på
Furesøen

Nærmest traditionen tro havde DFfR
Københavnskredsen arrangeret en søndagstur på
Furesøen igen i år.

Denne gang søndag d. 7. september. Dagene op til denne
søndag havde ellers været lidt i efterårets vold med blæst
og regn, så det var lidt med skeptisk forventning at følge
vejrudsigterne i Tv. aftenerne forinden. Til forskel fra
sidste års lidt blæsende og lidt kølige tur var dette års
søndag den dejligste lune eftersommerdag. Der var tillige
næsten blikstille det halve af tiden på søen.

I roklubben Øresund havde de få fremmødte og
morgenfriske medlemmer der havde tilmeldt sig, sat
stævne for at blive samlet op af  Anne og Poul Jahns
store firehjulstrækker, med plads til benstræk og
begejstring. For alle de medlemmer der på grund af
ungdoms-sløvsind eller alderstrykken ikke tidligere har
deltaget i sådan en frisk tur med Pouls limosine, vil jeg

bare lige sige – i er gået glip af noget altså. At tænke sig
– fri bar og gratis lakrids under hele turen og dem der
efterfølgende ikke har kvalme efter dette eller søsyge,
får lov at komme med hjem igen.

Vel ankommet i meget god tid, hvor vi faktisk var nogle

af de første der mødte op, var der tid til at nyde søens
skønhed ved solens tiltagende magt over nattens
kølighed. Lettere dis draperede landskabet de helt rigtige
steder og solens stråler var tydeligt synlige i skinnende
bundter.

Turen denne dag var tilrettelagt sådan at vi først skulle
ro over til Vejle Sø og lægge til i „Holte Havn“ hvor vi så
også traditionen tro kunne indtage vores medbragte
kaffe, læskedrikke og improviserede proviant eller som
mange også gjorde - handlede i „Havne-biksen“ og købte
varm chokolade eller Café Lat´te.

For mange af os var dette lille ophold også nødvendigt
for den videre velfærd og for ikke at sidde på for fyldte
vandtanke på næste etape. Undertegnede stillede mig så
op foran de til rådighed tre toiletter ved siden af kiosken
i en kø som tilfældigt bestod af „bare“ damer. På de tre
døre angav et piktogram at de to toiletter kunne benyttes

 

 



 

af både piger og drenge medens den tredje dør angav at
her var der kun adgang for mænner. Det gav anledning
til flere „nedladende mishagsytringer“ om det modsatte
køns (læs mig) selvbestaltede første rettigheder. Man gik
endda så vidt som til at spørge mig hvorfor jeg da så
ikke benyttede mig af mine „rettigheder“ – hvortil, jeg
som sandt er – måtte svare at jeg ikke brød mig om
tagrender. Pigerne rynkede på panden og vidste ikke
hvad jeg ævlede om. Da var der en af de modigste der
konstatere-de at der faktisk var frit lejde og lindede lidt
på døren for at se om interiøret nu også var så
forskelligt fra sit eget gammelkendte miljø. Og se –
begejstret udtrykte lillepigen at der i halvmørket kunne
konstateres en meget bred stål håndvask og at det i
øvrigt ikke så’ så farligt ud endda og meddelte at nu gik
hun altså derind.

Lang tid varede det dog ikke før end hun kom ud
slukøret og kunne berette om at der slet ikke var noget
closet derinde, hvorfor hun kun kunne undre sig over
hvad den kolossale håndvask dog så skulle der. Så måtte
jeg jo så fortælle hvad jeg tidligere mente med den
„tagrende“. Flere spørgsmål herefter nægtede jeg at
svare på!

Turen gik således videre i søndags tempo i det dejligste
vejr. Nogle fulgte turlederens anvisninger om at lægge
bådene op på strandbredden når vi nåede frem til vores
mål i bunden af søen nær indsejlingen til Frederiksdal.
Andre syntes alligevel det var mere komfortabelt at
lægge til ved badebroen. Alle fik skaffet sig en plads i
solen ved de opstillede faste borde / bænke. Frokosterne
kom frem i lyset, øllet som efterhånden var lidt lunkent
kom også frem – de yngste roere der ikke havde fået
noget med hjemmefra – fik lidt fra de omsorgsfulde
mødrene roere der nok endnu kunne huske deres egne
sønners vaner da de boede hjemme. Da det var sidst på
sæsonen for den nærliggende restaurant – var der is
udsalg til halv pris. Solen skinnede fra en næsten skyfri
himmel og der blev efterhånden næsten for varmt at
sidde der i solen. Det må vi så ikke klage over – jeg kan
huske jeg sidste år på samme bænk var blevet lidt
underafkølet og kun sad og tænkte på at komme videre
for at få varmen igen. Nu „gad“ man næsten ikke rejse
sig igen. Efter en times tid gik vi lige ind i kanalen til
Frederiksdals bådeudlejning ved Nybrovej. Vi alle
sammen lavede trafikkaos da vi skulle vende igen. Der
var ikke megen plads til os roere samt bådeudlejningens
joller, kanal og søfartsbåden, kajakker, svaner, pæle og

pegende søndagsturister på bredden. Nå, men ud kom vi
da igen med renommeet i behold. Jeg råbte bare til dem
der spurgte hvor vi kom fra, at jeg kom fra Dragør
roklub. Så havde jeg sjælefred.

Vel tilbage i Furesøens roklub igen efter en dejlig dag
med næsten 20 km. roning i bagagen, spulede vi bådene
udvendigt for de alger der lever i ferskvand og sætter sig
lynhurtigt på siderne. Det er vi jo ikke så vant til i
Øresund hvor vi ikke har de forhold og hvor saltet i
vandet i stedet æder vores bådelak. Men det går dog ikke
så hurtigt.

Tilbage står kun en lille kuriøs fortælling for egen
regning med en af mine egne oplevelser på denne tur.
Jeg var fjorten dage tidligere på samme tur med ældre
roerne en onsdag og havde i den anledning desværre
glemt at tage mine fine kajak rosko med hjem.

I dyre domme havde jeg investeret i sådanne nogen i
spejdersport tidligere på året. Nå, men da jeg jo alligevel
skulle ud at ro her denne dag, mente jeg jo nok at de
skulle stå samme sted under bænken hvor de var blevet
efterladt. Jeg mailede i øvrigt både til roklubbens

husforvalter og formanden for at de kunne tage hånd om
dem. Men – de var helt væk. Nogen havde vel kunnet
bruge dem selv. Beklageligt – men det er min egen skyld,
naturligvis.

Nu er det tilfældigt sådan at da vi kom lidt for tidligt
denne morgen, gik jeg blandt andet rundt mellem alle de
tamme ænder der nærmest går over ens fødder. De er jo
vant til at blive fodret og er ikke bange for mennesker.
Pludselig spærrer jeg øjnene op. En and uden
antydningen af svømmehud mellem tæerne. Det lignede
grangiveligt hønsefødder. Det har jeg dog aldrig set før.



 

 

Jeg har siden været igennem al den lekture jeg kunne
finde på nettet om dette fænomen. Men der findes altså
ingen ænder med hønse fødder. Så jeg er kommet til det
resultat at den and nok også har været i bad og så glemt
sine svømmefødder. Det er nok et fænomen som er
meget almindeligt i det nabolag. Nå, men den får nok et
par nye til næste sæson, ligesom jeg selv har fået et nyt

par i kajakudsalget nede på Amager Strandvej, endda til
en tredjedel af den pris jeg gav for samme slags i
Spejdersport.

Næste år skal jeg naturligvis
deltage i den dejlige rotur på
denne smukke sø igen – jeg
glæder mig allerede. Men
næste gang går jeg i bad
med sko på.

Mange efterårs hilsener
Johnny

Grækenland 2008
Jeg har været i Grækenland og ro!

Hvordan det? Spørger flere ….

Jo, Dansk Forening for Rosport kørte seks 2-åres til
Tolo strand, som danske roere kunne leje på uge-basis i
de seks uger bådene lå der.

Nogle hold valgte at ro derudad langs den græske kyst.
Vi valgte at ro ud fra Tolo hver dag, hvor vi boede på en
campingplads.
Hanne Vinther

Sladderspalten
Hørt ved SPP – afslutning: Der burde være en trøste
præmie til den 4-årers, som flest gange er overhalet af
en 2-åres.

Hørt på kaproningsbanen til Amagerregattaen:
Til dommer: Nu alle hold er her til start, starter vi så før
tiden?
Fra dommer: Nej, Jeres opvarmning skal jo passe til
starten ....

 

 



Bådehold til klargøring af både –
vintersæson 2008/09
Saltholm - 28/10-4/11
Allan Elgaard
Irene Dahl
Lene Jacobsen
Birgit Østergaard
Kirsten Bendiksen
Ole Berg-Nielsen
Jan Goldermann

Kastrup – 4/11-18/11
Leif Jønsson
Anne Weichardt
Gitte Sandbæk
Flemming Sandbæk
Lise Salling
Claus SallingFinn Hansen

Flinterenden II - 18/11-25/11
Jan Iven
Birgit Iven
Hanne Vinther
Anne Jahn
Poul Jahn
Anne-Bente Trier Mylsted
Lissie Christensen

Kongedybet II - 25/11-2/12
Alex Vestergaard
Hanne Kierkegaard
Betina Lie
Anne Marie Glennung
Henrik Storm
Palle Rivold
Bjarne West

Øresund – 2/12-9/12
Allan Elgaard
Grethe Andersen
Jørn Elsgaard
Thorkild Hansen
Preben Henningsen
Christian SøeJohnny Svendsen

Tårnby - 9 /12-6/1
Jan Palm
Anne Palm
Wickie Gjesing
Julia Hansen
Vibeke Larsen
Christian Zacho
John Hansen

Lynette - 6/1-20/1
Mogens Jørgensen
Bente Rivold
Ulla Lundsteen
Freddy Bregendahl
Jacob Majvig

Lotte - 20/1-27/1
Mette Grau
Anne Gredsted
Chris Elving
Jonas Palsmark
Torben Jørgensen

Middelgrund - 27/1-10/2
Ingolf Pedersen
Birgit Sonne Pedersen
Marianne Sonne Hansen
Per B. Jensen
Inge Bjørnsen

Margretheholm – 10/2-17/2
Kurt Holm
Lena T. Juhl
Elly Jørgensen
Lars Pilegård Larsen
John Robinson

Peberholm – 17/2-24/2
Kim Westphall
Nonnie Westphall
Arne Schultz Christensen
Mogens Jørgensen

Svaneklapperne – 24/2-10/3
Ingolf W. Pedersen
Birgit Sonne Pedersen

Ndr. Røse - 10/3-17/3
Mogens Jørgensen
xxxxxxx
xxxxxxx

Dragør - XX/X-XX/X

Tvilling - 24/2-24/3
Freddy Thorsen

Åre
Ældreroerne

Bådvogne
Efterses sammen med bådene

Scullere





Deadline for indlæg til næste Stroke er den 11. november 2008


