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Seniorroerne beundrer  
Johnny Svendsens nymalet  
træåre. Rygtet vil vide, at  
Johnny har malet årerne i fri  
hånd, altså uden brug af  
malertape. Respekt !

En sand forårsbebuder? 
Brændestakken er ude af  
drift.
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Redaktion:
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Wickie G. Nielsen
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 17. April 2013

Genopfriskning af ro beslutninger
Spuling af både:
Det er besluttet ikke at spule både en fast 
ugedag efter roning, men efter behov. Dvs. 
trænger bådene til at blive spulet for sand, 
græs og svanemøj to gange om ugen, så 
gør vi det. Trænger bådene ikke til at blive 
spulet, ja, så spuler vi ikke bådene.

Luger og dæksler
Når bådene er tørret af efter roning, SKAL 
luger og dæksler være skruet af og åbne, 
så båden får luft.

Placering af redningsveste
Det er besluttet, at redningsveste skal 
ligge på toftelisterne, ikke under dem.

Red.

Rotider
Ro tiderne i år vil være:
Tirsdag og torsdag kl. 17.00 
Bestyrelsen

Kontingent
Kontingent for det kommende år bliver:

Senior roere:          175 kr. pr. måned, 
hvilket giver et årsbeløb på 2.100,- kr.

Passive:        300 kr. pr. år.
Miniroere:            100 kr. pr. år.
Fitnessmedlemmer: 600 kr. pr. år

Skabsleje:          100 kr. pr. år.

Vores konto nr. for indbetaling er:

Reg. Nr. 6507
Konto nr. 3050343579

I ønskes alle en rigtig god ro-sæson.

Lene
kasserer
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Generalforsamling 5. februar 2013 

Dejligt med et så stort fremmøde til vores 
generalforsamling. 28 medlemmer var 
mødt op for at tage del i debatten og øve 
deres indflydelse på klubbens drift.

Som dirigent styrede Irene Dahl os sikkert 
igennem dagsordenen, og bestyrelsens 
beretning blev godt modtaget af 
medlemmerne. Og det kan man jo godt 
forstå, da den var meget positiv og 
indeholdt en masse ros til medlemmerne 
for deres bidrag til fællesskabet, men 
også en opfordring til at være mere aktive 
mht. roningen og at bakke op om de 
arrangementer, der er i klubben. 
Beretningen kan læses andet steds i 
Stroken.

Fitnessmedlemmer
Forslaget om at oprette en ny 
medlemsgruppe i roklubben, som kun 
benytter motionsrum og bad, blev 
fantastisk godt modtaget. Alle syntes, det 
var en rigtig god idé. Ja, faktisk så god en 
idé, at generalforsamlingen ikke ønskede 
restriktioner for fitnessmedlemmerne mht. 
hvornår de må benytte motionsrummet. I 
bestyrelsens forslag lå, at 
fitnessmedlemmer ikke måtte benytte 
motionsrummet tirsdag aften og onsdag 
før efter 16.00. Men generalforsamlingen 
syntes i stedet, vi skulle lukke op og byde 
alle interesserede fitnessmedlemmer 
velkomne i klubben. Og hvis de vælger at 
motionere f.eks. tirsdag aften, ja, så vil 

det da bare være alle tiders, hvis de også 
vil deltage i klubaften tirsdag og blive en 
integreret del af klubben.

Kontingentet for fitnessmedlemmer blev 
sat til 600 kr. om året. 

Rochefsposten
Rochef Poul havde jo for lang tid siden 
meldt ud, at han ikke ønskede at 
fortsætte som rochef, men hverken 
bestyrelse eller medlemmer havde kunne 
finde en ny rochef, og derfor var det 
dejligt, at Poul indvilligede i at fortsætte 
som rochef, hvis nogle medlemmer 
overtog ansvaret for instruktion og 
Amagerregatta.

De fem nyuddannede instruktører Irene, 
Lene J., Nonnie, Kim og Mogens samt 
den erfarne instruktør Mette ”sprang” til 
og påtog sig ansvaret for instruktionen af 
de nye medlemmer i år. Ligeledes 
”sprang” de garvede kaproere Lena og 
Allan til og påtog sig ansvaret for vores 
deltagelse i Amagerregattaen i år.

I bestyrelsen var vi helt høje over, at 
medlemmerne ville påtage sig disse 
opgaver, men har efterfølgende grint lidt 
ad os selv. For alle dem, som sprang til 
for at gøre en ekstra indsats, er alle 
medlemmer, som i forvejen bestrider 
poster i klubben …

Hanne Vinther
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Roklubben Øresund
Bestyrelsens beretning 2012
Aller først har jeg fornøjelsen at uddele 
guldårer til Ingolf Petersen (1626 km) for 
18. gang og til Birgit Sonne (1611 km) for 
19. gang samt sølvåre til Kurt Holm (830 
km) for 7. gang.

Igen i 2012 var det danske sommervejr 
elendigt, og bød kun på ganske få 
roaftener med super vejr og vand, hvor 
man tænker: Yes! det er derfor jeg er roer! I 
alt roede vi kun 11.082 km. 

Vi er p.t. ca. 50 senior medlemmer, og vi fik 
kun 8 nye medlemmer i 2012, hvoraf kun 1 
er tilbage. Tendensen er desværre generel 
indenfor Dansk Forening for Rosport. 
Dansk roning har problemer med at 
tiltrække medlemmer og fastholde dem – 
og næsten ingen roklubber har 
ungdomsafdelinger. Gennemsnitsalderen 
for nyindmeldte roere i Danmark er 56 år! 
Denne tendens afspejlede vores åbent hus 
arrangement også – her var det mest 
potentielle ældre-roere, som kiggede forbi.

Vi har brugt de seneste to år på at stramme 
os op, udarbejde strategi, gøre 
instruktionen af nye roere god og effektiv, 
opdatere vores introduktionsfolder samt 
liste med ofte stillede spørgsmål, vi har 
annonceret i Amager Bladet og Tårnby 
Bladet, og skrevet utallige artikler ifm. 
åbent hus arrangement og instruktionsstart. 
Vi tager godt imod nye, og er indstillet på at 
udøve sport-roning, som de nye 
efterspørger, frem for transport-roning fra 
A-B.

Vi havde idrætslærerne i Tårnby Kommune 
ude at ro med henblik på at få 7-9. klasser 
ned at ro, og vi deltog i ”Spræl i byen” med 
et par romaskiner – et PR arrangement, 
som Tårnby Foreningsråd stod for. 

Vi synes, vi har gjort, hvad vi kan for at 
tiltrække og fastholde nye medlemmer, og 
håber nu på, at rosæson 2013 vil belønne 
vores indsats. For nu tales der jo om, at det 
er populært at dyrke sport i fællesskab – og 
gerne i det fri - samt yde en frivillig indsats i 

lokalsamfundet. Vi må håbe, de nye 
tendenser smitter positivt af på os.

Men ellers hygger vi os her i Roklubben 
Øresund. Vi har et godt kammeratskab, og 
der er en dejlig venlig tone. Men vi må 
indrømme, at vi mest er til kaffe/kage og 
transport-roning frem for sport-roning.

Alligevel lykkes det os at vinde to pokaler i 
kaproning i år. Til Sved-På-Panden roning 
havde vi tre hold med, og her vandt vores 
grand old boys hold 
forbedringskonkurrencen, med vores grand 
old girls hold på tredje pladsen. Der er altså 
rum til forbedring? Og til Amagerregattaen 
stillede vi kun op med tre hold, og fik en 1., 
2. og 3. plads. Det var grand old girls, der 
løb med guldet. Totalt set blev vi nummer 
tre ud af fem klubber; én placering bedre 
end i 2011, hvor vi stillede med langt flere 
hold. Og hvis vi skal være helt ærlige, så 
passede det os alle godt ikke at blive 
punket af rochefen om at stille op i alle løb, 
når vi i virkeligheden ikke bryder os om at 
ro om kap på de korte distancer.

I 2012 genoplivede vi traditionen med at 
tage til Berlin i påsken og ro. Seks roere fra 
Øresund og 2 fra Dragør besøgte vores 
gamle rovenner i Hevella Roklub. Og takket 
være Birgit og Ingolfs lokalkendskab til 
området, fik vi på egen hånd både roet og 
besøgt seværdigheder i Berlin.

Poul arrangerede tre gange 
fredagsaftenroning med spisning. Turen til 
Dragør bød på dejligt rovejr, hvor de to 
gange, vi skulle ro til Lynetten og spise, 
bød på store vejrmæssige udfordringer.

I anledning af DFfRs 125 års jubilæum i 
2012 ”roede vi Danmark rundt”. Idéen var 
at gøre roning synlig, så vi roede morgen, 
middag og aften/nat i tre dage, gjorde 
landgang på stranden, og fik mange 
anderledes ro-oplevelser, end vi gør til 
dagligt. 41 senior- og ældreroere roede 465 
km, og vi vandt en selvoppustelig 
redningsvest. Om lørdagen havde vi 
sammen med Øresunds Ældreroere en fin 
Sankt Hans aften med bål. Idéen med 
forskellige roaktiviteter er god. Forhåbentlig 
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kan vi gentage succes’en i 2013 med at ro 
forskellige ture hele Sankt Hans 
weekenden, og samtidig benytte 
arrangementet som velkomst til nye roere, 
så nye og gamle roere kan lære hinanden 
bedre at kende.

Fordi vores 82 års fødselsdag faldt på en 
tirsdag, inviterede vi Roklubben SAS på en 
rotur i Lagunen, efterfulgt at jordbærkage 
og kiksekage, fremstillet af Mette og 
Jeannie. Et fint sommer arrangement.

Jytte & Kurt har stået for mange 
arrangementer: Standerhejsning og –
strygning, nytårsbad, mini-roer-dag i 
august, og det årligt tilbagevendende 
”pølser på stranden” hvor der serveres 
grillpølser i Lagunen i forbindelse med den 
almindelige tirsdagsroning.

Vi har stor fornøjelse af samarbejdet med 
Roklubben SAS og Dragør Roklub. Hver 
den første søndag i måneden er der 
madpakketur enten fra SAS eller Øresund, 
vi er med på Pinsesøndagsmorgentur og 
løvfaldstur på Esrum Sø fra Roklubben 
SAS, og vi dyster med Dragør om mindst 
antal overnatninger i klubben af 
Klabautermanden, afsluttende med en 
hyggelig frokost med spændende øl. 
Desværre måtte vi opgive Røsen Rundt 10 
km motionskaproning med Dragør Roklub, 
og juleroningen fra SAS til Langelinie måtte 
også opgives.

Om vinteren tilbyder vi Dragør og SAS at 
deltage i svømning i Korsvejens 
svømmehal hver fredag kl. 18.00. I år 
prøver vi at tiltrække flere deltagere i vores 
svømmeprøver og redningsøvelser ved at 
tilbyde ost/pølsebord i klubben bagefter 
svømningen tre bestemte fredage. Første 
gang var ikke den store succes, nu får vi 
se, om det går bedre de to næste fredage.

Ellers har vi de sædvanlige vinteraktiviteter 
med power walk, løb fra Røse Kajakklub, 
cykling om søndagen og ergometer roning. 
Otter Grand Prix i romaskinen måtte vi 
opgive, selvom man nu kan nøjes med 4 
deltagere på et hold, hvor man før skulle 
være otte. 

Om vinteren har vi også vores traditionsrige 
julefrokost med ca. 30 deltagere og 
teateraften med ca. 45 deltagere.
Vi prøver at peppe klubaften op med nogle 
ekstra arrangementer, hvor der her i januar 
var et indlæg om roning i det græske øhav, 
i februar introduktion til Kondirummet, og i 
marts vinsmagning. Der har nu været rigtig 
god tilslutning til spisningen til de 
almindelige tirsdagsaftener i forhold til 
tidligere år. Dejligt.

Og det skyldes nok også to vigtige ting:

1. Lena styrer Tutten og sørger ved 
hjælp af mange forskellige kokke for 
tirsdagsvagterne bliver besat, så vi får os 
noget dejligt at spise til klubaften, samtidig 
med Tutten giver et flot overskud til 
klubben.

2. Mogens og Allan står for 
bådklargøringen, og her er der også 
skiftedag med bådholdene tirsdag. Det 
bringer medlemmerne i klubben, og vi 
holder en fantastisk flot bådepark.

Huset har fået en ordentlig overhaling. 
Bådehal og klubstue er blevet malet 
udvendigt, efter revnerne i det hvide hus er 
blevet repareret. Vi har fået installeret et 
nyt køkken (tak specielt til Mette, Claus, 
Allan og Kim), renoveret taget på 
bådehallen (tak specielt til Alex og Palle), 
og fået isat et nyt vindue i klubstuen. Så 
klubbens konti, Tuttens konto, Bygge-fond 
og Bådfold er drænet. Heldigvis fik vi 
ekstraordinært 10.000 kr. fra Tårnby 
Kommune til taget, og kommunen har 
været så venlige at fælde det store 
poppeltræ ud for vores hus, så vi slipper 
for, det sætter sine rødder helt ind i 
herrernes omklædningsrum. Så et kom-
mende projekt er at få kloakrøret udboret 
for rødder og sat en strømpe i, så vandet 
kan løbe ud af afløbet i bruserummet. 
Kommunen har plantet nogle små 
rønnebær træer i stedet for poplen, så det 
skal nok blive pænt at se på. Tak til Anne 
og Mette for deres arbejde med driften af 
huset.
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Øresunds Ældreroere hjælper både med 
vedligehold af vores hus og med 
bådklargøring. Her i vinter har de bl.a. 
malet alle årerne. De gør en kæmpe 
indsats. Så det var en for-nøjelse at kunne 
ønske dem tillykke med deres 15 års 
jubilæum i 2012. Det sidste 5 år som en 
selvstændig roklub under DFfR. Dejligt at 
se, at Øresunds Ældreroere trives, og 
imponerer ved at langt de fleste tager 
idrætsmærke om vinteren i gymnastiksalen 
og om sommeren på vandet.

Mht. kurser, har haft 2 deltagere på 
lokaltyrmandskursus i Roklubben SAS, og 
Lene J., Irene, Nonnie, Kim og Mogens har 
gennemgået trænerkursus modul A, og er 
tilmeldt modul B her i foråret. Vi ser frem til 
at få 5 nye instruktører.

Som I kan høre har Roklubben Øresund 
rigtig mange tilbud til medlemmerne, og alt 
sammen bringes i Stroken, hvor Lene 
Jacobsen sørger for foromtale og referat af 
arrangementerne. Årligt kommer der 7 
numre af klubbladet, som vi læser med stor 
fornøjelse.

Lene J. er også vores kasserer, og hun vil 
komme ind på detaljerne om vores 
økonomi i sin regnskabsfremlæggelse. 
Men økonomien ser fornuftig ud, og vi kan 
fastholde vores kontingent. Ingolf er gået 
på jagt i forsikringsjunglen mht. at spare 
penge på vores forsik-ring, Alex kigger på, 
om der er tiltag at gøre mht. 
energibesparende foranstaltninger, så vi 
kan spare på udgifterne til opvarmning, og 
Kurt undersøger mulighederne for billigere 
telefon, idet vi kun behøver en telefon til 
opkald udefra og til opkald til 112. Resten 
af telefonopkaldene klares jo i dag via folks 
private mobiltelefoner.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og 
medlemmerne for deres indsats det 
forgangne år, og samtidig opfordre endnu 
flere af klubbens medlemmer til at påtage 
sig et stykke frivilligt arbejde og stå for et 
arrangement eller aktivitet. Bidrag til 
fællesskabet og bak om så mange af vores 
aktiviteter som muligt. Det er stadig 

bestyrelsen, som tager initiativ til langt de 
fleste aktiviteter. 

Og endelig: Tilmeld jer Roklubben 
Øresunds Facebook side! Vi har indset, at 
vores hjemmeside, som Kim er så flink at 
vedligeholde, ikke bliver interaktiv. 
Hjemmesiden indeholder nyttig generel 
information om klubben, klubblade, 
kalender osv., så nuværende og potientielle 
medlemmer kan finde os. Men vi har brug 
for en mulighed for f.eks. at opslå en 
spontan tur og få nogle rokammerater med 
ud at ro på andre tidspunkter end tirsdag 
og torsdag. Og vi har brug for spontane 
indlæg om roture, vi har været på, så vi kan 
styrke vores netværk. Og her skal vi bruge 
Facebook – lige som firmaer og andre 
roklubber gør. Hvis vores Facebook gruppe 
bliver et spændende sted at besøge med 
mange aktuelle indlæg, kan det måske 
også tiltrække nye medlemmer.

Vi skal gerne blive nogle flere medlemmer, 
så vi både kan skaffe hold om tirsdagen og 
om torsdagen. Her i 2012 har det knebet 
med kunne samle et hold til om torsdagen, 
og vi fik slet ikke gang i grillen, som vi har 
gjort andre ”somre”. Det skal vi gøre bedre.

Og så ville det jo være dejligt, om mange 
flere senior-roere melder sig til 
Kilometerjæger-klubben, så vi kan få roet 
noget mere og få holdt en ordentlig fest 
sammen med Øresunds Ældreroere.

Og når der forhåbentlig kommer nye 
medlemmer, skal vi tage godt imod dem, vi 
skal give dem en god instruktion og agere 
tutorer, men vi skal også gøre de nye 
medlemmer opmærksomme på, at de også 
selv skal gøre en indsats for at komme på 
vandet, når det passer dem udenfor de 
normale rotider – enten via Facebook eller 
ved at ringe til os ”gamle”.

Hanne Vinther, 5.2.2013
Formand
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Medlemsmøde marts måned

Bestyrelsen har været lidt bagud med 
fastlæggelse af datoer, men nu er datoer 
for Åbent Hus, instruktion mv. fastlagt. De 
kan ses under ”kalenderen”

Rengøring finder sted lørdag d. 16. marts. 
Det starter kl. 9.00 med morgenmad. 
Tilmeldingslisten hænger på 
opslagstavlen.

Hanne og Poul Jahn deltager i DFfR 
Hovedgeneralforsamling d. 16. marts. 
Hanne fortalte, at hun på to fronter vil 
stemme imod. Det ene drejer sig om 
kontingentstigning og imod placering af at 
nummer skilte på både skal placeres på 
lugen.

Hanne har deltaget i 
Kredsgeneralforsamlingen d. 22. februar.

Roklubben har søgt Initiativpuljen for kr. 
10.000 til at udbedre rørsystemet under 
herrernes omklædningsrum.

Der er Standerhejsning d. 23. marts. 
Arrangører til dagen blev efterlyst, og 
Anne Gredsted og Anne Marie Glennung 
meldte sig. Hold øje med opslagstavlen 
for tilmelding.

Lene

Tirsdags Ekstra

Vi har holdt to tirsdags ekstra her i vinter; 
nemlig indlæg om roning i Grækenland 
med Tolo Roklub og introduktion til 
motionsrummet.

Grækenlandsaftenen med græsk mad var 
en succes med ca. 20 deltagere.

Introduktionen til motionsrummet blev i 
første omgang aflyst pga. manglende 
tilmeldinger, men på aftenen den 19. 
februar dukkede der alligevel nogle 
medlemmer frem, som gerne ville lære 
om benyttelsen af multimaskinen med 
benpres etc. og fiskespillet på 
romaskinen. Anne Marie introducerede os 
også til brugen af den store blå bold og 
dens muligheder. Det blev faktisk en god 
aften med mere aktivitet end 
almindeligvis.

Vinsmagning

Nu har vi så tirsdags ekstra igen den 19. 
marts med vinsmagning med Preben 
Heningsen som arrangør, og Tutten klarer 
tilhørende tapas/mad. 

Svømning

Som noget nyt har vi tilbudt tre 
svømmeaftener med mulighed for at 
aflægge 300 m svømmeprøve i vinter 
med spisning. Det med spisning efter 
svømning fredag har vi måtte droppe pga. 
for lille tilslutning, men vi har da alligevel 
fået lokket nogle flere medlemmer i 
svømmehallen ved Korsvejens Skole, end 
der ellers ville være kommet og svømme.

Tak til Poul og Kurt for at bringe årer og 
redningsveste op i hallen, så vi kan øve 
os i at svømme mellem årer og iføre os 
redningsveste.

Sidste gang svømning er fredag den 22. 
marts kl. 18.00.

Hanne Vinther
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Standerhejsning 

Lørdag d. 23. marts. Kl. 11.00
Standeren hejses kl. 11.00, hvorefter 
klubben byder på en lille èn i klubstuen. 
Herefter er der mulighed for at ro sig en 
lille tur, inden der er frokost kl. 14.00.

Bestyrelsen

Åbent Hus x 2

I år holder vi åbent hus to hverdage; 
nemlig tirsdag 9. april og torsdag 11. april 
fra kl. 16.30 til 19.00.

Hvorfor har vi valgt det?

Andre år har vi holdt åbent hus i en 
weekend, og når vi så siger til de 
interesserede, at vi ror tirsdag og  torsdag, 
så er der flere, der falder fra, fordi de går 
til noget andet de dage. Ved at holde 
åbent hus en roaften, formoder vi, dem 
der møder op har mulighed for at ro enten 
tirsdag og torsdag.

En anden fordel ved at holde åbent hus 
på en roaften er, at der er aktivitet i 
klubben, og potentielle medlemmer kan 
se, hvordan vi tager både ned og sætter 
dem i vandet, etc.

Instruktion

De første tre ganges ”rokursus” finder 
sted:

Torsdag den 18. april kl. 17.00
Søndag den 21. april kl. 10.00
Tirsdag den 23. april kl. 16.45

Det er jo de tidspunkter, vi normalt ror på.

Foreløbig er det instruktionsudvalget med 

Lene J., Irene, Nonnie, Kim, Mogens og 
Mette, der står for instruktionen. Hvis der 
kommer flere, der vil starte med at ro, end 
de kan klare, så indkalder de selv 
forstærkning blandt roklubbens øvrige 
instruktører.

Ligeledes arrangeres ekstra rokursus i 
juni måned, hvis det er nødvendigt.

Vi håber naturligvis, der kommer mange 
nye, som vil lære at ro, og beder jer tage 
godt imod de nye og være med til at give 
dem nogle gode rooplevelser.

Hanne Vinther

Fitnessmedlemmer

Vi har fornøjelsen at byde velkommen til 
de første to fitnessmedlemmer i 
Roklubben Øresund:

Allan Damgaard Isaack, som er nabo til 
roklubben og sejler igennem mange år.

Christian Davidsen, som har roet i 
Hadsund Roklub

Fitnessmedlemmer har ret til at benytte 
roklubbens motionsrum og bad alle ugens 
dage. Kontingentet er 600 kr. pr. år. + 100 
kr. i depositum for nøgle + evt. 100 kr. for 
årsleje af skab.

Vi lægger ikke skjul på, at vi håber, at 
fitnessmedlemmerne med tiden også får 
lyst til at ro på vandet og blive aktive 
senior-medlemmer.

Den nye medlemsgruppe og dens 
muligheder blev omtalt i Tårnby Bladet 
den 5. marts.

Bestyrelsen
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Madpakketure 2013 

Hver den første søndag i måneden er der 
madpakketur. 

Dvs. vi mødes ca. kl. 10.00 og ror en tur 
på ca. 35 kilometre for at vende tilbage 
ca. kl. 17.30. Og sådan en dag på havet 
kræver mad og drikke; deraf udtrykket 
madpakketur.

5. maj: Tur til Ishøj Roklub fra Roklubben 
SAS

2. juni: Saltholm rundt fra Roklubben 
Øresund, alternativt tur til Lynette 
Havnen/Dragør.

7. juli: Enten Amager rundt fra Roklubben 
SAS eller en tur nordpå fra Skjold Roklub 
i Svanemøllen

4. august: Tur til Københavns Havn fra 
Roklubben Øresund

1. september: Tur på Furesøen fra 
Furesø Roklub
Oktober: Løvfaldstur – sted og dato ikke 
fastlagt endnu.

Disse ture arrangeres sammen med 
Roklubben SAS. Men Dragør Roklub 
deltager også på turene.

Hanne Vinther

Sved-På-Panden roning

Anne Marie Hein som 
dommer/resultatformidler og jeg har jo 
kastet håndklædet i ringen som 
arrangører af SPP i Ronetværk 
København p.g.a. for meget bøvl med 
hold, som ikke respekterer reglerne for 
SPP.

Vi har derfor overladt til ronetværket at 
finde nogle andre til at nytænke SPP-
arrangementet og fastlægge reglerne 
derfor.

På generalforsamling i Ronetværk 
København den 22. februar lykkedes det 
ikke umiddelbart at finde hverken en 
formand for motions- og turudvalget eller 
Sved-På-Panden roning, men nu ser det 
heldigvis ud til, at der er dukket nogle 
roere op, som vil tage sig af SPP.

Vi håber, det lykkes at videreføre SPP i 
én eller anden form, og vi venter i 
spænding på at modtage SPP-datoerne 
for 2013. 

Hanne Vinther

Kilometerjæger 2013?

Herfra skal lyde en opfordring til at melde 
sig til Kilometerjægerklubben i år.

Sæt dig et mål for, hvor mange kilometre 
du vil ro, og skriv det på 
tilmeldingssedlen. Hold øje med listen på 
opslagstavlen til standerhejsningen.

Hvorfor det?

Fordi det er sjovt! Og så styrker det 
roaktiviteten i klubben, når man for at nå 
sit mål ror nogle ekstra kilometre og/eller 
tager en ekstra rotur og måske derved 
også bringer nogle andre en ekstra tur på 
sundet.

Og så er der jo fest bagefter ad libitum – 
vores foretrukne mærke! Vi har to fælles 
arrangementer med Øresunds 
Ældreroere om året for at styrke båndene 
imellem de to roklubber i vores hus. 
Seniorroerne står for Sankt Hans aften, 
og ældreroerne står for kilometerjægeri 
og fest.

2012 var jeg den eneste seniorroer, der 
deltog i kilometerjægerfesten. Det kunne 
jo være sjovere, hvis vi var nogle flere 
seniorroere, der deltog i løjerne.

Hanne Vinther
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Sæsonstart onsdag den 27. marts
Så nærmer den herlige tid sig igen, hvor vi 
skal ud på vandet. Det kribler i mange af os 
efter at få skiftet romaskinen ud med den 
ægte vare. Selv om vi har det hyggeligt i 
den mørke vintersæson, og det har vi jo, så 
er det alligevel roningen det handler om. Og 
til de der ikke har fået gjort det endnu så 
husk lige den sidste svømmeprøve den 22. 
marts.
Finn A

Løst og fast om sæsonen, der gik - - - -
Dagene længes – vinteren strenges sagde 
vore bedsteforældre, og det har da været 
sandt nok i år. Men hvad betyder det for os 
– vi har nemlig noget at se frem til. Som 
Finn så rigtigt siger, er vi på vandet igen i 
denne måned efter en dejlig lang og 
indholdsrig vintersæson. En sæson med 
masser af aktiviteter – ja, programmet har 
været så stramt, at Festudvalget i år måtte 
opgive at få plads til Fastelavnsfest. Der har 
været Julefest, vin-smagning med temaet: 
”Under Sydkorset”, - hvad det dog ikke har 
givet af herlige oplevelser og dertil 
servering af lækre godbidder. ”Mæn-nerne” 
har serveret skønne onsdagsfrokoster, og 
så var der jo også den dejlige 
Kilometerjægerfest.

Men det har ikke bare været skæg og sjov 
det hele, selvom det jo egentlig heller ikke 
er kedeligt i godt selskab at male, slibe, etc. 
i bådehus og udendørs. Og så har vi jo 
også benyttet romaski-nerne flittigt. Og en 
hel del af dem, der tog idrætsmærket sidste 
år har fundet det så hygge-ligt, at de er gået 
i gang i vinter med at tage et til, - sig ikke, at 
”de gamle” keder sig. – Og så har jeg 
sikkert alligevel glemt en hel del andet – 
men konklusionen må blive: Vi har endnu 
en vinter haft det dejligt sammen – hver 
eneste onsdag har vi været bænket 

omkring kaffebordet – sjældent ret meget 
mindre end 50 personer.

Ingen yderligere kommentarer, - det var en 
dejlig fest.

Sommersæsonen –
er som nævnt nært forestående, og 
Bestyrelsen har allerede fremsendt 
aktivitetslisten, som jo ser spændende ud – 
og der skal såmænd nok komme mere på i 
løbet af sommeren. Det ser heldigvis ud til, 
at vi også i år får Kanindåb, da 3 af 4 på 
ventelisten har meldt sig ind. 

Generalforsamling –
Må jeg her til sidst minde jer om Generalfor-
samlingen d. 20.ds. – Indkaldelse er 
udsendt sammen med regnskabet. Hvis der 
kommer forslag ind, der ønskes behandlet, 
bliver de sendt til jer nogle dage før, så I 
kan få lejlighed til at studere dem nærmere.

Minde fra sommeren 2012

Rohilsen fra Mary
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Kilometerjæger festen 

Så oprandt fredag den 25. januar, hvor 
kilometerjægerfesten skulle løbe af stabelen.

Temaet var i år lavet til Jægerfest, og jeg må 
da nok love for, at der kom mange 
"jægerting" frem, så det blev et velpyntet 
bord.

Selve festen og menuen stod ældreroerne 
for, og det var som sævanligt et overdådigt 
måltid, der blev serveret. Jeg kan kun sige til 
alle jer, der ikke deltog: I GIK GLIP AF 
NOGET.

Der skal fra mig lyde en stor tak til 
festudvalget for et godt arrangement og en 
hyggelig aften.

Hilsen Kurt.

Klabautermandsfest

Lørdag d. 9. februar blev der afholdt 
Klabautermandfest hos Roklubben 
Øresund.

Tilmeldingen var lille, da vi kun var 3 fra 
Dragør og 9 fra Øresund. Det afholdt os 
dog ikke fra at afholde en fest.

Vi mødtes kl. 15.00. Alle havde medbragt 
en ret, som blev sat frem på en buffet. Der 
var mange forskellige lækre retter, og der 
var rigeligt at tage af. På et andet bord 
specielt til formålet var øl efter øl stillet op 
på rad og række. Spørgsmålet var så, hvor 
man skulle starte, og hvad man havde lyst 
til at smage.

Godt i gang med mad, øl, snaps og 
diverse sange skulle spændingen udløses. 
Hvem havde vundet årets dyst! Flest 
overnatninger af den gule mand. 

Nu var det sådan, at Poul fra Dragør 
Roklub havde glemt deres optælling, men 
da det kun drejede sig om 1-2 dage, der 
muligvis skilte os, så blev dysten erklæret 
for uafgjort.

Det var en rigtig hyggelig dag i godt 
selskab, god mad og drikke. 

Tak til alle der har bidraget med at få 
Klabautermanden roet til Dragør. 

Lene

Teateraften
Sæsonens teateraften fandt sted lørdag d. 
2. marts i Østre Gasværk, hvor 40 teater-
ror-gængere så HAIR, en rockmusicals. 
Der var fuld gang i både energien fra de 
udøvende kunstnere samt musikken. 
Østre Gasværk er et meget interessant 
sted med nogle rå og enkle rammer, som 
passede meget godt til forestillingen.

Forestillingen var et gensyn for nogle, der 
havde set forestillingen, da den første 
gang blev opført i Danmark, for andre var 
det første gang, og for andre igen var det 
kun den filmiske version af HAIR man 
havde stiftet bekendtskab med.

Mange var derfor også ytringerne og 
kommentarerne efter endt forestilling. Det 
vekslede mellem stor begejstring, lidt 
lunken begejstring, der var skåret lidt i 
forestillingen i forhold til sidste, og så 
manglede nogle af de musikalske 
ørehængere, som mange af os havde set 
frem til at høre igen. På trods af det var det 
en god forestilling.

Middagen i roklubben efter forestillingen 
var som sædvanlig rigtig hyggelig – og 
med super god mad. Lækre rejer til forret, 
hippiegryder til hovedret og æblekage til 
kaffen.

Tak for endnu en godt arrangement.

På gensyn til næste år.

Lene

- side 11 -



KALENDER 2013
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marts april maj
fr 1 ma 1 on 1
lø 2 teateraften ti 2 medlemsmøde to 2
sø 3 on 3 fr 3
ma 4 to 4 lø 4
ti 5 medlemsmøde fr 5 sø 5 madpakketur

on 6 lø 6 ma 6
to 7 sø 7 ti 7 medlemsmøde
fr 8 ma 8 on 8
lø 9 ti 9 åbent hus to 9 stuckemannparken
sø 10 on 10 fr 10
ma 11 to 11 åbenthus lø 11
ti 12 fr 12 sø 12

on 13 lø 13 ma 13
to 14 sø 14 ti 14
fr 15 ma 15 on 15 deadline stroken
lø 16 forårsrengøring ti 16 to 16
sø 17 on 17 deadline stroken fr 17
ma 18 to 18 instruktion lø 18
ti 19 vinsmagning fr 19 sø 19

on 20 lø 20 ma 20
to 21 sø 21 instruktion ti 21
fr 22 svømmeprøve ma 22 on 22
lø 23 standerhejsning ti 23 instruktion to 23
sø 24 om 24 fr 24
ma 25 to 25 lø 25
ti 26 fr 26 sø 26

on 27 lø 27 ma 27
to 28 sø 28 ti 28
fr 29 ma 29 on 29
lø 30 ti 30 to 30
sø 31 fr 31


