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Mail
stroken@roklubbenoeresund.dk

Har du en spændende historie, en vittighed eller 
noget sjovt, du gerne vil fortælle om og dele med 
alle Øresundere. Så mail din historie til os. 

Deadline for indlæg til næste 
Stroke er den 12. April 2011

Standerhejsning 

Lørdag den 26. marts – sidste dag inden vi går 
over til sommertid – er der Standerhejsning kl. 
11.00 – og hermed er rosæsonen startet.

Herefter er der ”knastelak” til de fremmødte, og 
hvis vejret tillader, er der tid til en rotur, inden 
der er frokost kl. 14.00.

Der bliver købt ind til en sildemad og to stykker 
professionelt smørrebrød til hver.

Tilmelding til spisning senest tirsdag den 22. 
marts.

Red.
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Medlemsmøde d. 1. februar 2011
Generalforsamling
Der er endnu ikke fundet en formand som skal 
afløse Anne Marie. Der blev spurgt, om 
bestyrelsen havde forslag til, hvordan den løser 
problemet, hvis der heller ikke meldte sig nogen til 
generalforsamlingen. Hvilke bestyrelsen ikke 
havde.

Regnskab
Regnskabet for 2010 og budgettet for 2011 lå nu i 
klubstuen så alle kunne tage et eksemplar.
Der var bekymring om ikke det var nødvendigt med 
endnu en kontingent stigning for at komme de 
stigende omkostninger i forkøbet.

Der blev talt om at sætte skilte op med 
påmindelse om at sparer.

Bådklargøring
Det går fint. Der er ikke nogen store 
overraskelser.

Rygeforbud
Rygerne står om vinteren ude ved garderoben. Det 
henstilles til, at askebægerne tømmes. 

I herrernes omklædningsrum har der været 
skiftet vandrør pga. utæthed.

Lene

Generalforsamling
Tirsdag den 8. februar 2011 kl. 19:00 blev der 
afholdt generalforsamling i Roklubben Øresund.  

Efter valg af Irene Dahl som dirigent gik det 
videre til Formandens beretning.

Året 2010 blev et hektisk år med mange 
arrangementer bl.a. Roklubbens 80 års fødselsdag 
og Amagerregatta.

Vejret i 2010 var meget vekslende, men på trods 
af det, blev der roet 19.705 km, som gav anledning 
til at uddele følgende guld og sølvåre:

Guldåre:
Ingolf W. Pedersen 1616 km
Birgit S. Pedersen 1598 km
Betina Lie 1467 km

Sølvåre:
Kurt Holm   875 km

Kontingent forbliver uændret for 2012:

Seniorer:  175,- kr. pr. måned
Passive:    300,- kr. pr. år
Mini:           100,- kr. pr. år

På valg til bestyrelsen var det især posten som 
formand, der skulle besættes, idet 
bestyrelsesmedlemmerne på de øvrige poster på 
valg, alle var villige til genvalg. Bestyrelsen havde 
ikke fundet et medlem som gerne ville påtage sig 
hvervet som formand, og det var derfor op til de 
fremmødte at melde sig. 

Hanne Vinther blev foreslået. Hanne tog herefter 
ordet. Hvis hun tog posten som formand, så ville 
hun involvere alle i klubben. Hvis klubben skulle op 
at køre og have en fremtid, så kræver det, at alle 
tager del i at løse opgaverne. Så de kompetencer 
der nu engang er i klubben skal bruges.  
Derudover vil Hanne heller ikke kunne varetage alle 
de opgaver, som hun tidligere har gjort. De skal 
fordeles blandt medlemmerne.

En rigtig god peptalk som fik medlemmerne til at 
komme med en del forslag til, hvordan man kunne 
komme i gang med opgaven.

Den nye bestyrelse ser således ud:

Formand: Hanne Vinther 
Næstformand: Nonnie Westphall
Rochef: Poul Jahn
Kasserer: Kurt Holm
Suppleant: Lene Jacobsen.
Suppleant: Kirsten Bendiksen
Revisorer:. Irene Dahl og Kim Westphall
Revisorsuppleant: Freddy Bregendahl
Materialeforvalter-udvalg: 

Mogens Jørgensen og Allan Elgaard
Husforvalter-udvalg:

Anne Gredsted.
Udlejnings-udvalg:

Mette Grau 

Redaktøren
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ROKLUBBEN ØRESUND

Strategi oplæg 2011

Medlemsmøde tirsdag 5. april kl. 20.00

På Roklubben Øresunds generalforsamling den 8. februar blev jeg valgt til formand for de næste to år. Og 
tak for det!

Situationen var den, at den siddende bestyrelse de seneste år har kørt mere eller mindre uden formand, og 
det var de nu trætte af. Derfor var kravet, at der skulle findes en formand – ellers ville man lukke klubben!

Roklubben Øresund er jo mit ”hjertebarn”, så det syntes jeg ikke lige skulle ske. Derfor sagde jeg ja til at 
tage en tørn mere. Til information har jeg tidligere været formand i 7 år. Jeg sluttede efter år 2000.

Men inden jeg accepterede at stille op som formand, gjorde jeg opmærksom på tre ting:
1. At jeg er pro ældreroerne. Jeg mener denne medlemsgruppe tilfører klubben mere værdi end den 

”koster”, og jeg håber derfor at senior-roernes ”fnidder” omkring ældreroerne stopper.
2. At der ikke afholdes kanindåb de næste to år, da jeg mener, det er noget svineri, og afholder nye 

medlemmer fra at melde ind.
3. Jeg ejer ikke de vises sten og visioner om, hvordan man vender situationen i Roklubben Øresund og 

Dansk Forening for Rosport med nedgang i medlemstal, hvor 13.751 ud af 16.198 medlemmer er over 
24 år. For Roklubben Øresunds vedkommende er det en opgave for hele klubben at vende 
udviklingen, så vi får en mere aktiv klub med nye og yngre medlemmer. Vi har et image-problem, når 
fotos fra klubbens arrangement afslører, at yngste medlem er omkring de 40 år!

Sidst i februar havde vi så første møde i den nye bestyrelse, og der kom vi frem til nedenstående oplæg til 
årets strategi:

Ro- & Instruktionsudvalg
• Mål: Få en kanin 4-årers med til 10 km SPP i august
• Mål: Få kaniner med til 30 km madpakketur til Havnen i august
• Mål: Få kaniner med til Røsen Rundt og Amagerregata
• Mål: Få flere med til SPP generelt
• Outriggerdag 18.6.2011
• Indkalde til instruktørmøde og blive enige om årets instruktion 13, 14, 15 & 17. maj. Flere 

instruktører og medlemmer involveres (se Tutorgruppe nedenfor)

Trivsels- og aktivitetudvalg
• Tutorgruppe til integrering af nye medlemmer
• Nye aktiviteter ifm. roning (fredagsbar, petang, dart, ?). Skabe mere liv i klubben.
• Nye roaktiviteter?

Amager Strandvej 413 ♦ 2770 Kastrup ♦ Telefon 32 52 18 62
www.roklubbenoeresund.dk
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ROKLUBBEN ØRESUND

Mini-roer-dag
• Arrangement hvor nuværende og gerne nye mini-roere prøver at komme ud i en robåd – enten som 

roer eller passager. Afsluttes med grillpølser og is. 14.8.2011.
• Formål: at styrke bånd til nuværende mini-roere og tiltrække nye børn, så vi kan forøge mini-roer 

gruppen. 

PR-Udvalg
• Målgruppe 30-50 år = dem der går mindre i fitness centre (end de 20-30 årige). Vi kan bedre 

integrere lidt ældre medlemmer, og vi kan p.t. ikke tilbyde ungdomsroning, da vi mangler 
ungdomsleder.

• Amager Bladet. Mit Amager. Formanden med en ramme foran roklubben.
• To spaltet annonce, 10 cm høj, koster 2.250 kr. i Amager Bladet og 420-630 kr. i Tårnby Bladet. 

Tekstforslag: Drop fitnesscentret og få motion på vandet i den friske luft. Tilmelding til nye rohold 
nu!

• Andre lokalblade diverse artikler. Slå på at vi satser på at nye rohold bliver i stand til at stille op til 
SPP og Havnetur, og at vi har afskaffet kanindåben.

• Low Budget spot i Kastrup Bio 1 mdr: 3.000-6.600 kr.
• Fotooptagelse. Vi skal bruge en række ”opstillede” robilleder, som kan bruges til pressen.
• Plakater til egne vinduer og til forretninger.
• Intro-folder
• Åbent-Hus/Informationsmøde med indlæg fra to medlemmer om, hvordan det er at ro. 8.5.2011.

Fester
• Opslag på tavle med tilmelding til festudvalg
• 18.6.2011 Nyt arrangement: Velkommen til nye roere evt. kombineret med outriggerdag. 
• Ingen kanindåb

Alle disse idéer gennemgår vi på medlemsmøde tirsdag den 5. april kl. 20.00 og nedsætter nogle hurtigt-
arbejdende udvalg til udvikling af instruktion, trivsel & aktivitet, mini-roer dag og PR.

Jeg håber rigtig mange medlemmer bakker op om dette.

Hanne Vinther
Formand

Amager Strandvej 413 ♦ 2770 Kastrup ♦ Telefon 32 52 18 62
www.roklubbenoeresund.dk
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En ny sæson – 2011 – er i sigte!

Endnu er havnen fyldt med et tykt lag is, vandet i 
Øresund er omkring 0 grader og luften er ikke 
meget varmere. Samtidig er der mindre end tre 
uger til standerhejsning, så vi håber på noget 
metrologisk ”medvind”, der kan få vinteren til at 
slippe sit tag og gøre det muligt at komme på 
vandet den 26. marts – Er vores materiel klar til 
den nye sæson?

Vinteren igennem har klubbens medlemmer 
sammen med medlemmer fra Ældreroerne 
gennemgået vores både og årer. Bådene er blevet 
grundigt afvasket i alle hjørner, efterset for evt. 
skader, som efterfølgende er blevet udbedret.
Årerne er blevet slebet og malet og har fået nye 
stjerner monteret efter behov.

Status på gennemgangen af alle bådene har 
heldigvis vist, at der ikke var nogen ubehagelige 
overraskelser, men kun mindre ridser og forventet 
slidtage, som hurtigt kunne udbedres. 

En lille dråbe malurt undgår vi ikke helt, da det 
viste sig at ”Peberholm”, vor to åres glasfiberbåd, 
efter nærmere inspektion havde fået en 20-25 cm 
lang revne i den udvendige overflade ”gelcoaten”.
Derfor har vi valgt at sende ”Peberholm” på værft 

for at få lagt forstærkning i glasfibermaterialet 
omkring bundbrædderne og få repareret den 
udvendige revne.

Sidste sæson stod vi pludselig og manglede en 
bådvogn, der måtte give op på grund af tæring i en 
bærende vange. Vi fik hutlet os igennem sæsonen 
ved bl.a. at lægge ”Ndr. Røse” på værkstedet i en 
periode, men også i forbindelse med et længere 
værkstedsophold for ”Kastrup” klarede vi os 
igennem med en bådvogn mindre. Dette problem 
skulle nu være løst til den forestående sæson, 
hvor der er blevet bevilliget indkøb af ny bådvogn, 
eller rettere et chassis, da vi kan genbruge akslen 
og hjulene fra den gamle vogn og samtidig opnåede 
vi et nedslag i prisen på den nye vogn.
 
På materialeudvalgets vegne vil jeg gerne takke 
alle der mødte op til de indkaldte mødetider 
vinteren igennem og gav den en skalle i 
værkstedet, således vi med god samvittighed kan 
svare – Ja, vores materiel er klar til den nye 
sæson! 

På materialeudvalgets vegne,
Mogens Jørgensen

BÅDEVOGN

Nu ser det ud til, at der kommer en løsning på den 
manglende bådevogn. Mogens har, vist nok i 
Vordingborg, fundet et stel, hvor vi kan montere 
vore hjul på, således at vi kan komme a jour med 
vognene. Mogens har fået grønt lys til at købe, og 
så må vi se, hvornår vi kan få den til klubben. Vi 
håber det bliver snart.

Hilsen Kurt, 
Kasserer

Lukning af girokonto
Da det har vist sig nærmest umuligt at få en 
netbankadgang med nem-id hos Den danske Bank, i 
lighed med den, vi har i Amagerbanken, har 
bestyrelsen besluttet at lukke girokontoen.  De 
meget få personer, som brugte den, er blevet 
informeret og har ændret til Amagerbanken.

Det vil så sige, at det fra nu af ikke er muligt at 
indbetale til roklubben via giro. Jeg vil dog sige, at 
alle jer der indbetaler via giro til DFfR er der 
ingen ændringer.

Kurt
Kasserer
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Juleroning 2010
Lørdag d. 11. december 2010 tog 12 gæve og 
friske Øresund roere og en enkelt dragørgenser 
af sted på den årlige gløgg og æbleskive tur.

Vejret var ok, taget årstiden i betragtning – koldt. 
Det holdt os nu ikke tilbage. Da det er meget 
vigtigt at disponere med kræfterne til den lange 
lange tur til B&W roklub, holdt vi behørigt pause 
midtvejs, hvor der blevet rådet bod på 
dehydreringen. De to 4-årers havde lagt til ved 
Holmen, og kunne med undren se, at 2-åreren sad 
fast i isen (der var altså ikke meget is, kun lige 
der, hvor de sad fast). 
Forklaringen lød, at de havnede der, fordi de ville 
gøre plads til en tur-båd. Mmmhhhh ja, hvis der 
ikke er andre forklaringer, kan den vel godt 
bruges!!!!

Den kan man så tygge lidt på, men vi andre valgte 
at få lidt knastelak i stedet, bare for at holde 
varmen, forstås. 

Vel ankommet til B&W kastede vi os over den 
varme gløgg og æbleskiverne. Der var rigelig af 
det hele, men det kom sig måske af, at vi var de 
første, der var kommet. 

Da vi ikke kunne trække den længere, begav vi os 
af sted i bådene igen. Denne gang med direkte 
kurs mod SAS Roklub. Vel ankommet til roklubben 
kunne vi så ønske hinanden en fortsat god weekend 
og se frem til resten af dagen på sofaen med tv’et 
tændt, det havde jo været en ganske udmattende 
tur!!

Lene

Teateraften 5. februar 2011
Igen i år blev det en fin teateraften. 39 teater-
ror-gængere nød Folketeatrets sjove forestilling 
”Den Indbildt Syge”, hvor Kristian Halken spillede 
den indbildt syge, som vil have sin datter gift med 
en læge, så han kan spare lægeregningerne. Ditte 
Hansen spillede pigen i huset, som manipulerer 
faren til at give lov til, at datteren i stedet bliver 
lykkelig gift med sin elskede. Anden akt var 
forrygende. Her var Ditte Hansen rigtig 
”cirkusrevy” sjov!

Middagen i roklubben efterfølgende var som 
sædvanlig rigtig hyggelig – og med super god mad, 
tilberedt af Øresunds super M/K’er.

Vi ses til næste år!

Hanne Vinther

Teatret Tidens Tand
Via Roklubben Øresunds Ældreroere tilbydes 
billetter à 50,- kr. til generalprøve mandag 28. 
marts kl. 19.30 på et stykke om forelskelse i livets 
efterår frit efter ”Romeo & Julie”. I Teatret 
Tidens Tand er skuespillerne op til 85 år (f.eks. 
Henning Palner, Annie Birgit Garde, Holger 
Perfort).

Stykket spilles på Kulturcentret Assistens, 
Kapelvej 4, København N.

Bindende bestilling til Mary på mail leif-
mary.andersen@youmail.dk senest 18. marts.

Red.
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KM. JÆGERFEST 2011
.

Årets km. jægerfest blev i år fejret som kinesisk 
nytår. Klubben var pyntet flot op med kinesiske 
drager, parasoller, vifter og masser af bambus for 
vinduerne. Risvin som velkomstdrinks og menuen 
bestod af pekingsuppe, Ris taffel med en masse 
lækkert tilbehør, is, kaffe og kinesiske 
lykkekager.
...

Kurt var i kinesisk 
udklædning, med 
kinahat og skæg, da 
han indkasserede 
alle medlemmernes 
km. Jægergæld.
.

Alt i alt en 
fantastisk hyggelig 
aften med en god 
stemning.
.

Jeg vil gerne takke alle fra festudvalget for jeres 
store indsats og en speciel stor tak til Hanne 
Vinther, som var den store ide kvinde til festens 
tema og planlægning.
.

Mit nytårs ønske må være, at der må komme flere 

nye medlemmer i km. jæger klubben, så vi kan få 
en masse ro-aktivitet ude på Øresund, samt en ny 
fantastisk fest.

Betina

Lidt om det kinesiske nytår:

Man ikke må vaske håret, for så skyller man al  
lykke og velfærd væk. Man må heller ikke feje 
eller støvsuge. At feje støv fra gulvet over  
dørtrinet ville symbolisere, at man fejer 
Hvis ikke har betalt sin gæld før nytår, har dem,  
man skylder penge, lov til at opkræve dem under 
nytåret. I gamle dage hængte kreditorerne en rød 
lampe op foran ens dør, hvis man ikke betalte. 
Man græder heller ikke nytårsaften, for det  
betyder, at man kommer til at græde hele året.  
Derfor bliver ulydige børn heller ikke skældt ud 
den dag, for tænk, hvis de begyndte at græde. Til  
gengæld bliver de opfordret til at opføre sig  
pænt. For den opførsel, man udviser på årets  
første dag, er symbolsk for resten af året. 

Hanne Vinther
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DFfR & Københavnskredsen
På Dansk Forening for Rosports generalforsamling 
den 19. marts forventes den ny struktur vedtaget.

Dermed nedlægges kredsene og 
kredsbestyrelserne. I stedet etableres ro-
netværk, hvor flere klubber samles om nogle 
fælles interesser. Ro-netværkene betaler 
kontingent til DFfR. En trediedel af kontingentet 
bruges af DFfR til dækning af udgifter i 
forbindelse med de varetager generelle spørgsmål 
i hele Danmark (f.eks. besejlingsforhold omkring 
Nordhavnen i København). To trediedele af 
kontingentet går tilbage til netværkene.

Det kommer sikkert til at virke fint i provinsen, 
hvor der er lange afstande mellem roklubberne og 
interessefællesskabet måske er begrænset. Har 
har kredsene måske nærmest været en klods om 
benet på rosporten. Ingen gad at sidde i 
kredsbestyrelserne.

Københavnskredsen derimod virker fint, og vi er 
glade for, at bestyrelsen står for Sved-På-Panden 
roning, færdselsregler og aftenkaproninger på 
Bagsværd Sø, Kristi Himmelfartstur, Furesøtur, 
juleroning, skolekaproning og meget andet. Efter 
DFfRs generalforsamling må vi se, om vi kan 
fortsætte i et ro-netværk København, eller om 
enkelte klubber vil trække sig ud og indgå i andre 
netværk.

Ved den ny struktur kan man frygte, at mange 
forskellige ro-netværk vil stå svagere end én 
samlet kreds, når der skal øves indflydelse på 
politiske beslutninger.

Da Københavns kredsen altså forventes nedlagt, 
besluttede man at frigive de 288.615,79 kr. på 
Langturskontoen til roaktiviteter til styrkelse af 
ungdomsroning, nye initiativer og tværgående 
aktiviteter. Nu håber jeg så bare ikke, at alle 
langturskronerne går til kaproning … 

Nordhavnen og besejlingsforholdene

Det ser ud til vi godt kan passere Nordhavn 
”Stubben” igen i år, idet opfyldningsarbejdet 
først forventes at starte til oktober 2011. Dvs. vi 
fortsat kan ro nordover til Hellerup.

Der skal etableres en container terminal og en 
krydstogtskaj ved Nordhavn, og i byggeperioden 
vil vi skulle ro så langt til havs udenom 
arbejdsområdet, at det ikke er forsvarligt for 
robåde og kajakker at ro uden om ”Stubben” 

mellem Københavns Havn og Svanemøllebugten. 
Forhåbentlig lykkes det at få gravet en kanal 
mellem den indre Københavns Havns Orientbassin 
og Svanemøllehavnen, som robåde og kajakker 
fremover kan benytte. Men jeg må indrømme, jeg 
tvivler på det.

Hanne Vinther
Formand

- Side 9 -



FLASKECONTAINEREN
Det er nu blevet så bekosteligt at hente flasker hos opsamlerne, så firmaet ikke kan udbetale de beløb, 
som vi plejede at få. Det vil altså sige, at der ikke er nogen grund til at slæbe vinflasker m.v. til 
containeren ved roklubben, fordi klubben ikke får noget ud af det.  Vi håber på at containeren kan 
bibeholdes, således vi undgår henkastning af flasker med efterfølgende glasskår. Men det er kun, hvis 
det ikke kommer til at koste klubben penge, så vi får se, hvad som sker.
Som nævnt er der ingen grund til at slæbe flasker til containeren, men så længe den er der, er man 
selvfølgelig velkommen til at gøre det.

Kurt
Kasserer

Tak til Ældreroerne
Jeg vil godt sige tak til ældreroerne for jeres 
hjælp her i vinter.  

Der er blevet efterset:
- Vandhaner, udskiftet pakninger, afkalket haner i 
herrernes baderum, 
- Radiatorerne er checket for utætheder og 
udluftet
- Maleren har været i gang.
- Nye brædder i saunaen.
- Opretning af plankeværk.
- Lydisolering af loft i klublokalet.
- Rengøring af køkkenet.
- Malling af åre.

- Dørtrin under portene.
.

Det er flot stykke arbejde, I har fået lavet.
..

Poul

Den 2. marts bød Roklubben Øresund på middag. 

Middagen var for Ældreroerne som tak for deres 
indsats i løbet af vinteren mht. reparation af hus 
og både.

Red.
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Klaubautermandsfest

Lørdag den 5 marts var der klabautermandfest.
..

Vi var ni fra Øresund og ni fra Dragør.
..

Festen startede med, at der blev budt velkommen til alle, hvorefter der var tøndeslagning.
Kim fra Øresund blev bundekonge og Kim fra Dragør kattekonge.
I tønden lå der nummererede appelsiner som bordkort.
Efter tøndeslagningen gik vi i gang med at spise efter en kort tale
med at lykønske Dragør med sejren.

Poul
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ROTASKER

Det er nu muligt at få rotasker med vores navn eller Roklubbens logo på - Se vedlagte foto.
Priserne er som nedenstående:

Grizzly 158341 Water Line Water Sportbag 219,00
Grizzly 158347 Water Line Waterbag Large 129,00
Grizzly 158346 Water Line Waterbag Medium 99,00
Grizzly 158345 Water Line Waterbag Small 79,00

Logo og individuelt navn i hvid, kr. 100,00 pr. bag.
Kun logo kr. 60,00 pr. bag.
Kun navn kr. 60,00 pr. bag.
Alle priser er excl. moms.
Der vil blive sat en liste op på opslagstavlen, hvor man kan skrive sig på.

Betina
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Langture, Røsen Rundt, SPP mv.

DFfR har igen i år lavet ferie lang tur til De 
Masuriske søer i Polen. ..
Det forgår i ugerne 27 og 28. 
Yderlige oplysninger kan læses på DFfRs 
hjemmeside.
...

DFfR har også lavet en tur i Lillebælt og 
farvandet syd for Fyn.
Fra lørdag den 13 august (morgen) til lørdag den 
20 august (aften).
Yderlige oplysninger kan læses på DFfRs 
hjemmeside.

Søren Uldal står for turen til Grækenland.
Det forgår i ugerne 35-36-37-38-39. Ugerne 
38-39 er allerede fuldt optaget. Læs mere på 
side 15 i Stroken.

Skive Roklub afholder Landsmotionsstævne 17. – 
19. juni 2011. Tilmelding og betaling sker klubvis 
senest d. 23. maj 2011. Yderlig oplysning findes 
andet steds i Stroken. Foruden at det vil blive 
slået op på opslagstavlen.

Igen i år tager vi lidt hurtig roning Røsen Rundt 
sammen med Dragør. Vi blander holdene lidt 
sammen. Se opslaget på opslagstavlen.

Opslag til SPP er sat op i klubben, så man kan 
skrive sig på.

Håber vi alle får en god ro sæson.

Poul
Rochef

Skive Roklub afholder Landsmotionsstævne den 17.-19. juni 2011 

Tilmelding og betaling sker klubvis senest den 23. maj 2011. Efter tilmelding er der et gebyr på 200 kr.

Program
Fredag den 17. juni 2011

Fra kl. 15 Ankomst og indtjekning
Kl. 20 Forudbestilt aftensmad og hyggeligt samvær i festteltet

Lørdag den 18. juni 2011 
Kl. 7.30 - 9.30 morgenmad for tilmeldte 
Kl. 9.30 Officiel åbning af landsmotionsstævnet 
Kl. 9.45 Bådene går på vandet til en dejlig dag på fjorden, 10 – 20 – 25 eller 40 km.
Kl. 16.30 senest hjemkomst til Skive Roklub 
Kl. 19. Kæmpe rofest med lækker festbuffet og populær dansemusik

Søndag den 19. juni 2011
Morgenmad kl. 8 - 10 for tilmeldte 

Se mere på www.skiveroklub.dk
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Tolobugten

”Gør det selv” oplevelsestur
Peloponnes i Grækenland 2011

Trænger I til sol og mere sommer i perioden 27. august til og med 30. september, samt en fed rotur 
med dejlige oplevelser i en skøn natur sammen med herlige mennesker, så se lige her!

På den skønne og historiske halvø Peloponnes, kun afskåret fra fastlandet af Korinther-kanalen, ligger 
der en lille by, der hedder Tolo. Tolo ligger ud til Argolikos Bugten ca. 12 km fra den gamle regeringsby 
Nafplion. Her vil der blive placeret seks 2
åres inriggere og eventuelt et par kajakker, på en campingplads lige uden for Tolo.

Det er et fantastisk område med krystalklart blåt vand, hyggelige små byer, høje bjerge, storslået 
natur, små øer, dejlige og herlige bade- og dykkersteder, gode spisesteder, små skønne cafeer samt 
masser af klassiske og historiske kulturminder. 

Der mangler bare Jer, et par danske robåde og eventuelt kajakker.

”GØR DET SELV TUR” betyder at vi sørger for bådenes / kajakkernes transport frem og tilbage. Vi 
sørger for tilsynsførende til bådene i hele tidsperioden. Forsikring på bådene, samt reservation af nogle 
teltpladser på campingpladsen, hvor bådene skal ligge i det tidsrum, der er aftalt. Der vil være en bil 
samt trailer i hele perioden i Tolo.  

Resten sørger I selv for, det vil sige: Hvordan I kommer til og fra Peloponnes, hvor mange I vil være, om 
I  vil  ro  stjernetur  eller  tage  en  lang  oplevelsesrotur  i  området,  overnatte  i  telt  eller  bungalow på 
campingplads eller lejlighed/hotel. Det er kun fantasien, der sætter sin begrænsning.

Tidsrum:
Ugerne 35-36-37-38-39 i 2011       
 .
Båd fortøjet på land

Pris pr. robåd / person:
Pr. uge DKK: 2.997,00 / DKK: 999,00

Pris pr. kajak:
Pr. uge DKK: 999,00

Yderlig oplysninger som tilmelding, betaling, overnatning, transport m.v. kan man finde i det materiale der 
hænger på opslagstavlen.

Søren Uldall 
Roklubben SAS
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 RØSEN RUNDT
Dragør roklub og Roklubben Øresund

MØD OP MED GODT HUMØR OG KAMPGEJST 

Distancen er ca. 10 km. 
Løbet er for alle erfarne og uerfarne, unge og gamle, tykke og tynde, drenge og piger og mænd og 
koner, bare de er frigivet til roning eller næsten er det. 

Vi ror kl. 18.00 
Holdene sættes ved lodtrækning
Du kan kun deltage, hvis du er villig til at ro med hvem som helst. Det er på forhånd givet, at 
resultatet som følge af lodtrækningen bliver helt urimeligt og tilfældigt. 
Dagen slutter med fælles spisning i roklubben Øresund for dem, der har lyst.

Øresund Roklub Tirsdag d. 12. april
Dragør Roklub Tirsdag d. 10. maj
Øresund Roklub Tirsdag d. 14. juni
Dragør Roklub Tirsdag d. 05. juli
Øresund Roklub Tirsdag d. 09. august
Dragør Roklub Tirsdag d. 13. september 

 

Sved-På-Panden
Datoer 2011:
Torsdag 12. maj: Hellerup Dame Roklub, første start kl 17.30
Onsdag 25. maj: Roklubben SAS, første start kl 17.30
Torsdag 9. juni: Hellerup Dame Roklub, første start kl 17.30
Mandag 20. juni: Roklubben SAS, første start kl 17.30
Mandag 15. august: Roklubben SAS (med "Kaniner"), første start kl 17.30
Torsdag 25. august: Hellerup Dame Roklub (med "Kaniner"), første start kl 17.30
Lørdag 10. september:Roklubben SAS (med "Kaniner")

Bemærk, at det er en lørdag. Vi ror kl 14.00-16.30 og fester fra kl 18.30 

Deadline for indlæg til næste Stroke er den 12. april 2011
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