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Nyttige informationer:

Bestyrelse:
Formand Hanne Vinther
Tlf.: 40347535
Næstformand Nonnie Westphall
Tlf.: 20452469
Kasserer Lene Jacobsen
Tlf.: 20237858
Rochef Kurt Holm
Tlf.: 28616400
Mogens Jørgensen
Tlf.: 21781466

Kontingent:
Kontingent for det kommende år er:
Senior roere: 175, kr. pr. måned.
Passive: 300, kr. pr. år
Miniroere: 100, kr. pr. år
Fitnessmedlemmer: 600, kr. pr. år
Skabsleje: 100, kr. pr. år
Nøglekort:
Henvendelse for at få et nøglekort til klubben skal ske
til Kurt Holm.
Et nøglekort koster 100, kr. i depositum.

Bank:
Vores konto hos BankNordik for indbetaling er:
Reg. Nr. 6507
Konto nr. 3050343579

Redaktion:
Lene Jacobsen (Redaktør)
Hanne Vinther
Steffen Svalling

Mail:
stroken@roklubbenoeresund.dk

Har du en spændenden 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 6. november 2014

Rotider
Tirsdag og torsdag kl. 17.00.
Bestyrelsen.
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Sladderspalte
I disse tider hvor det at have en iPhone/smartphone er
mere reglen end undtagelsen faldt følgende
bemærkning under en tur med båden Øresund, som
ikke er helt tæt: …gad vide om der findes en app så
man kan pumpe båden.

Vinteraktiviteter
Tirsdage
Ergometerroning kl. 17.0019.00
Løb fra Røse Kajakklub kl. 18.00
Gang kl. 18.00
Klubaften kl. 19.00 med spisning kl. 19.30

Torsdage
Ergometerroning kl. 17.00

Fredage
Svømning kl. 18.00

Om vinteren har vi adgang til Korsvejens Skoles
svømmehal hver fredag kl. 18.00, hvor vi kan øve
vores svømmefærdigheder.

Inden standerhejsning 2015 sørger vi for at der er to
årer samt redningsveste i bassinet, så man kan øve sig
i at svømme mellem årer og påføre sig redningsvest i
vandet.

Klubaften tirsdag:
Kontakt Irene Dahl mht. gang. Distance op til 10 km i
rask trav.

Kontakt Palle Rivold mht. løb fra Røse Kajakklub.
Distancer på 5 og 10 km.

Kontakt din bådformand eller Mogens Jørgensen
vedr. bådklargøring.

Efter diverse aktiviteter, starter klubaften ved 19.00
tiden, hvor vi hygger og snakker i sofagruppen.
Kl. 19.30 er der spisning, hvor en ret mad koster 30
kr., tilberedt af de fantastiske Tutfolk.
Klubaftenen slutter som regel ved 21.00tiden.

Tre tirsdage i løbet af vinteren pepper vi klubaftenen
op med et specielt emner:

11.11 fortæller vores medlem Knud Vilby om hvordan
det går med Fair Fishing projektet i Somalia.

20.01 fortæller Ole Berg om Astronomi

Februar: Vinsmagning v/Preben Henningensen

Torsdage:
Ergometerroning kl. 17.00. Kontakt Kurt Holm.

Medlemsmøde
August
Hanne bød velkommen til Chris og Helle som nye
medlemmer. De kommer fra Nibe roklub.

Saltholm Havn er ved at blive bygget.

September
Hanne bød velkommen til KR, som er på besøg.

Minironing
Tak til Jytte og Kurt for arrangementet. Det var en
god dag på trods af regnvejret. Alle kom ud og ro, og
der var efterfølgende godt gang i pølser/brød og is.

Amagerregatta
Vi stillede op i 5 løb og fik en flot 1. plads i +60 samt
2 anden pladser i grand old girls og old girls.
SAS vand regattaen.

Det er vores tur næste år til at arrangere
Amagerregattaen.

Lena – regattaen hos B&W kørte godt på trods af
vejret. Alle roere var på pletten.

Reklameindslag
Løvfaldsturs – Pia fra SAS arrangerer en løvfaldstur –
Esrum Sø. Der kommer et opslag op senere.
Der afholdes Copenhagen Harbour race d. 11.
oktober.

Standerstrygning – der efterlyses arbejdskraft til d.
25.10 til standerstrygningen.

Irene/Mogens/Stig/Mette meldte sig. Flere må gerne
melde sig.

Andre arrangementer efterlyses:
Tirsdagsspecial –Vinsmagning

Teateraften – valget er faldet på en rock musical i
Østregasværk – det 80’er musik.

Indkøb af ny båd mv.
Der er bestilt en ny båd – 4 åres inrigger af typen
Kongedybet. Båden er klar til klubbens fødselsdag
næste år.

Rosæder – er ikke bestilt endnu. Forhåbentlig vil de
være der til næste rosæson.

Årer – der er bestilt 10 bigblades, som har et bredere
åreblad end macon årer.

Kurt – der er en løs aftale med Skovshoved – ca. 20
stk. – som vil ro Saltholm rundt. Tiden vil vise, om de
kommer af sted.

Lene
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Madpakketur
Copenhagen Harbour
Race lørdag 11. oktober
2014
Tag ind til Københavns Havn og se Copenhagen
Harbour Race og se ronings flagskib ”otteren” i dyst.

Du har den bedste udsigt fra Bryggebroen.
Der er løb for inriggere og coastal boats ved
middagstid, og ottere om eftermiddagen. Bådene
opmarcherer nord for Langebro, og starten går ved
Nykredit. Bådene ror sydover og vender ved slusen
ved Sjællandsbroen for at ro tilbage til Langebro.
Strækningen er på 6,5 km.

Kl. 12.00 starter inriggere og coastal både
Kl. 14.30 starter otterne
Kl. 16.30 præmieoverrækkelse i Københavns Roklub

Mht. otterløbene går det så hurtigt, at når de sidste
ottere starter, kommer de første ottere retur og ror
mod mål. Forvent cirka 30 ottere med international
deltagelse til start med 1 minuts mellemrum. Top
underholdning!

Du kan se løbslister og yderligere information på
www.copenhagenharbourrace.dk.

Roklubben SAS har åbent i regatta caféen fra kl. 10.00
til kl. 16.00. Her kan du købe øl, vand, kaffe, sandwich
og kage. Og så kan du hvile benene og nyde
roerstemningen i inriggerlejren.

Løvfaldstur på Esrum Sø

Søndag den 5. oktober kl. 10.00

Rochef i Roklubben SAS, Pia Madsen, har lånt både i
Fredensborg Roklub, Sørupvej 6, 3480 Fredensborg.

Derfra ror vi den naturskønne Esrum sø rundt. Søen er
omkranset af skov, så forhåbentlig får vi nogle
fantastiske efterårsfarver at se på træerne.

Klubben har kun få inriggere, så måske nogen må ud i
en gigbåd med to årer. Men det skulle ikke være et
problem, da mange har prøvet at ro i gigbåd før.

Tilmelding på opslagstavlen tirsdag den 30.
september.

Vi mødes kl. 10.00 i Fredensborg Roklub. Fælles
transport til Fredensborg arrangeres.

Husk! Madpakke & drikkevarer inkl. kaffe/the!

Hanne Vinther
Tlf. 40 34 75 35

Teateraften den
31. januar 2015
Lørdag den 31. januar 2015 løber
den årlige teatertur af stablen.

Vi skal på Østre Gasværk og se De 3
musketerer. Forestillingen starter kl.
15, og derefter tager vi i klubben,

hvor vi nyder hinandens selskab og får noget god
mad.

Tilmelding kan ske på listen på opslagstavlen i
klubben. Sidste frist for tilmelding og betaling er til
standerstrygningen den 25. oktober. Prisen pr. billet er
355 kr.

Forestillingen beskrives således:
”Nådesløse guitardueller, yppige kvindfolk og mænd i
stramt, stramt læder. Dumas’ klassiker i Alexander
MørkEidems opdatering var Stockholms Stadsteaters
største publikumsbasker nogensinde. Nu får De 3

Musketerer én over nallerne i Østre Gasværk Teaters
design.

Et stort hold rablende rocksangere, flabede
skuespillere og rockmusikere med kort lunte sætter ild
til Østre Gasværk Teater fra første eksplosive tone.
Ridderligt heltemod og udødelig kærlighed får ridser i
lakken med 80’ernes største internationale hits, når De
3 Musketerer krydser guitarer som klinger.”

Medvirkende: Ole Thestrup, Trine Pallesen, Peter
Oliver Hansen, Jens Andersen, Tom Jensen, Rasmus
Fruergaard, Jon Lange, Kristian Holm Joensen, Lise
Koefoed, Anne Vester Høyer, Troels Malling, Jens
Gotthelf, Et Rockband og mange flere.

Vi tror det er en god forestilling, med god musik og
80’er nostalgi. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at
deltage i arrangementet. Så vi kan få en hyggelig
aften.

Vel mødt.
Hanne og Else Marie
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På medlemsmøde i september blev der nedsat et
festudvalg til standerstrygningen lørdag den 25.
oktober. Formand er Irene Dahl, som skitserer
følgende program:

Kl. 13.00 Roorienteringsløb
Kl. 16.00 Standerstrygning efterfulgt af kaffe

og en ”lille én”
Kl. 17.30 Spisning

Menuen koster 110, kr. pr. person og omfatter en
sildemad, to stykker højtbelagt smørrebrød, ost og
salat.

Tilmelding på opslagstavlen tirsdag den 21.
oktober.

Tilmelding på opslagstavlen ugen før af hensyn til
Tuttens madlavning.

Tirsdag den 11. november,
kl. 20.00

I januar fortalte Knud Vilby om FairFishing. Nu får vi en
opdatering på projektet.

I slutningen af oktober er det et år siden, den dansk
somaliske organisation FairFishings fiskeristation
åbnede i Berbera i Somaliland. Målet er at skabe
beskæftigelse og økonomisk udvikling og bedre
ernæring i et af verdens allerfattigste lande. Fiskeri i
stedet for pirateri.

Det går godt. Der fanges flere fisk, og de kommer
friskere frem til forbrugerne. Store internationale
organisationer vil nu samarbejde, og fase to er på vej.
Den første container med fiskeriudstyr er på vej fra
Danmark til Berbera. Fiskerne skal købe udstyr til
kostpris, og de skal have træning. Fiskernes
partnerorganisation, der skal overtage fiskeristationen,
er ved at blive etableret.

FairFishing drives uden dansk statsstøtte (Danida
støtte), men Den A. P. Møllerske Støttefond har givet 3

millioner kroner, og flere andre donorer har givet
penge og udstyr, så det er også blevet lettere at
langtidsplanlægge.

Da knud fortalte om Fairfishing i januar var man
optimister uden penge. Siden har Knud selv været på
besøg, der er sket en masse, og økonomien er lidt
bedre.

Det glæder vi os til at høre Knud fortælle om.

Tirsdag den 20. januar, kl. 20.00
Vi sætter vi fokus på stjernehimlen.

Ole Berg, der udover at ro (engang imellem), også er
amatørastronom, vil fortælle om stjernehimlen,
galakser og moderne rumforskning.

Ole vil supplere indlægget med at vise nogle af de
astrobilleder, han har taget fra sit
"baghaveobservatorium" i Dragør.

Hvis vejret er til det, vil der bagefter være mulighed
for at kigge lidt på himlen i en stjernekikkert.

Velkommen til en aften i stjernernes tegn.

TIRSDAGSSPECIALS

STANDERSTRYGNING

Rochefen Kurt Holm takker af for denne sason
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Se, nu var det jo
sådan, at jeg skulle
have bedt Nadia om
at skrive et indlæg
om denne dag, men
det har jeg glemt, så
jeg nå jo så nok
prøve at gøre det
selv.

Søndag den 17. august havde vi indkaldt til det årlige
arrangement, som vi kalder MINIROERDAG.
I år var der meget stor tilslutning af miniroere i mange
forskellige aldre. Vejret var ikke med os, så det blev
kun den ældre del af miniroerne, der kom på vandet.
De øvrige måtte ”nøjes” med en tur i Godt Begyndt.

Til trods for disse
genvordigheder, så forløb
dagen fint (efter min
mening). Jeg havde den
frækhed at spørge til
deltagernes mening, og
om de evt. ville komme

igen. Der blev svaret både meget positivt fra nogen,
og negativt fra andre, men det er vel sådan det skal
være. Det er da rart, at nogen har prøvet at ro, og
derfra taget stilling til det videre forløb.

Dagen sluttede på sædvanlig vis med grillpølser og is,
hvilket synes at falde i alles smag.

Tak til alle for en god dag og på gensyn til næste år.

Rohilsen Kurt.

Sved På Panden Roning
Sidste og 8. runde af 10 kilometer racet SPP i
Københavnskredsen blev afviklet 12. september i
Københavns Havn i det finest tænkelige rovejr, så alle
hold stort set forbedrede deres tider.

Øresund har kun haft to både med i år; nemlig 2åres
grand old boys med Allan, Palle, Mogens og Kim og 2
åres grand old girls med Lena, Anne Marie, Mette og
Hanne.

Herrerne var stolte af at være nået lige ned under
timen, idet de roede på 00:59:28 den sidste gang,
hvor de ellers har roet på tider omkring 1 time og 67
minutter. Flot forbedring, hvilket gav en 10. plads i
forbedringskonkurrencen.

Dameholdet har været ramt af sygdom, så man flere
gange har måtte ro med fast styrmand. Således blev
det Anne Marie og Hanne, der i sidste runde måtte ro
alle 10 kilometer med Lena som fast styrmand, idet
hun var blevet øjenopereret dagen før. Til gengæld var
det en skarpt seende styrmand, der styrede i tiden
01.13:23. Helt klart SPPs dårligste tid den aften,
selvom vi gjorde vores bedste.

44 hold deltog i årets SPP.

Vinderne af pointkonkurrencen blev tre 2åres; nemlig
Gondolen fra KR i tiden 00:49:50 med Badehætterne
fra Hellerup på anden pladsen i tiden 00:54.40, og
SAS 850 på tredjepladsen i tiden 00:55.40 med 256
points foran ARK Old Stars på 4. pladsen med 249

points. Så det var nogle stolte grand old boys bronze
mestre fra SAS, der modtog præmier.

Forbedringskonkurrencen blev vundet af De Gode
Gamle fra Dragør med Dragør 2 på andenpladsen.
Gode gamle 888 fra SAS kom ind på 3. pladsen.

Kaninkonkurrencen blev vundet af Flying Rabits fra
SAS. Roklubben SAS har efter deres rospinnings tiltag
i vinter fået mange nye yngre medlemmer, og stillede
med hele to 4åres kaninhold til SPP i år.

Jytte og Kurt Holm har været SPP dommere igennem
hele sæsonen. Tak for altid at møde op og sørge for
løbenes afvikling. I det hele taget synes jeg, det nye
SPP udvalg har løftet opgaven rigtig flot. Ikke mindst
med en informativ hjemmeside www.sppkbh.dk.

Festen var i sidste øjeblik flyttet fra Københavns
Roklub til Roklubben SAS pga. noget kludder i KR’s
arrangementskalender. En super fin fest med god
stemning. Rygtet vil vide, at det blev meget sent, før
de sidste gik hjem. Og nogle kunne slet ikke gå hjem
efter at have drukket fælles shots af en åre.

Hanne
Vinther

MINI
ROER
DAG
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84 ÅRS FØDSELSDAG

Torsdag d. 10. juli kunne vi fejre roklubbens 84 års
fødselsdag i dejligt solskin.

Som det sig hør og bør til en fødselsdag var vennerne
selvfølgelig inviteret. Vennerne fra Dragør kom roende
fra syd, mens vennerne fra SAS kom ad landjorden og
roede med Øresunderne.

Da solen skinnede og det var en dejlig sommeraften
blev der dækket op i gårdhaven til de næsten 30
fødselsdagsgæster fra Øresund, SAS og Dragør.

Roerne fik en dejlig tur på vandet mens Mette,
Jeannie og Anne Marie sørgede for et fantastisk
dejligt traktement: Karrygryde med ris og
rabarbertrifli. Herefter kaffe og fødselsdagslagkager.

Tak for dejlig mad og kage. Det blev en rigtig
hyggelig aften.

Kirsten Bendiksen
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På trods af det våde element både på land samt på
vandet forløb regattaen fint. Alle både var på plads til
løbene og det hele gled planmæssigt. De største
udfordringer var nok, når man skulle op og ned i
bådene, da bolværket var ekstremt glat og fedtet pga.
regnen. Så vi bevægede os meget forsigtigt rundt og
kom ned/op i bådene på en ikke særlig graciøs måde.
Det forhindrede dog ikke i, at der var en fra Ark, som
røg i baljen mellem båd og boltværk. Heldigvis skete
der ikke noget.

Vi var med i 5 løb, hvoraf vi fik en flot 1. plads i 60+
blandet 4årers. Det var fantastisk flot roet og det var
skønt at se en Øresund båd vinde så suverænt. Båden
blev roet af Mogens, Allan, Lena og Palle med Irene
som styrmand. Derudover fik vi 2 anden pladser i
henholdsvis Old girls 4åres damer og Grand old Girls
2åres.

For de ventende og observerende roere og gæster,
var det muligt at forsyne sig med kaffe, kage, pølser
og sandwichs, mens dagen gik. Der var jo lang tid til
festen om aftenen. Den foregik hos B&W i
sejlerklubbens lokaler, hvor det stod på en lækker 3
retters buffet. Præmieoverrækkelsen fandt sted efter
hovedrettet. Da spændingen var udløst var det tid til
desserten. De fleste gik efterfølgende hjem efter en
lang dag. For resten af selskabet, der ikke var klar til
det, gik ind i B&W klubstue, hvor det var muligt at få
sig en lille svingom eller bare sidde og sludre.

Resultatet af Amagerregattaen blev overraskende, at
SAS blev nr. 1 af alle klubber. Overraskende fordi det i
mange år per automatik har været ARK, der er løbet
med titlen – de øvrige klubbers placering ses af
nedenstående liste.

1. SAS
2. ARK
3. Roklubben Dragør
4. Roklubben Øresund
5. B&W

Resultatliste
1. løb. Singlesculler – drenge og piger
(ikke fyldt 18 år). 750 m . 

Vinder: Dragør
2. løb. Senior Mix 4åres (max 2 herrer i båden) 

Vinder: SAS
3. løb. Singlesculler – damer. 750 m 

Vinder: SAS
4. løb. Ungdomsroere, blandet 4åres
(ikke fyldt 18 år). 1000 m 

Vinder: DRAGØR
5. løb. Senior 2åres, herre. 1000 m 

Vinder: ARK
6. løb. Oldgirls 4åres, damer (fyldt 35 år). 1000 m

Vinder: SAS
7. løb. Kaniner 2åres, herre. 750 m (ikke roet) 

Vinder: ARK
8. løb. 60+, Blandet 4årers (fyldt 60 år) 750 m

Vinder: Øresund
9. løb. Senior 4åres, damer. 1000 m (ikke roet)

Vinder: SAS
10. løb. Singlesculler, herre. 1000 m 

Vinder: ARK
11. løb. Kanin 2åres, damer. 750 m 

Vinder: SAS
12. løb. Grand Old Boys, 4åres (fyldt 50 år). 750 m 

Vinder: SAS
13. løb. Grand Old Girls, 2åres (fyldt 50 år). 750 m 

Vinder: SAS
14. løb. OldBoys 4åres, herre (fyldt 35 år). 1000 m 

Vinder: ARK
15. løb. Senior 2åres, damer. 750 m 

Vinder: DRAGØR
16. løb. Senior 4åres, herre. 1500 m 

Vinder: ARK

AMAGER
REGATTA

Lørdag d. 30. august 2014

Regn, regn og atter regn væltede ned over
København, og dermed også regattaen,
som i år forgik hos B&W ved Langelinje.

8. løb's stærke vinderhold
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Selvom vi stadig nyder godt af mange solskinsdage og
lune temperaturer er de sædvanlige tegn på at
rosæsonen er ved at gå på hæld begyndt at vise sig –
kortere dage, løvet som gulnes og visner og stærene,
som er begyndt at samles i store flokke for at drage
sydover. Heldigvis kan vi se tilbage på en sæson 2014
med mange gode oplevelser og muligheder for at
dyrke vores rosport og sociale aktiviteter.

Gode oplevelser i roklubben afhænger bl.a. af, at vi
har noget godt og sikkert materiel. Derfor skal vi også
bruge vintermørket til at efterse og reparere vores
både således de er klar når vi igen ruller portene op til
næste sæson.

Vi har igen i år udarbejdet en liste over bådehold, som
skal stå for klargøringen af vores både og materiel til
næste sæson – 2015 – hvor vores klub også kan fejre
sin 85 års fødselsdag. Listen er udarbejdet med
baggrund i sidste års bådehold og tilpasset med vores
nye medlemmer, som vi også glæder os til at byde
velkommen til denne side af rosporten –
vedligeholdelse af materiellet er nemlig mindst lige så
vigtig som aktiviteterne på de blå bølger i
sommersæsonen. Skulle listen ikke nå at blive klar til
denne udgave af ”Stroken” vil den blive opslået i
klubben og lagt på vores hjemmeside i løbet af
oktober måned. Ordningen virker på følgende måde:

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
koordineringen af indsatsen på båden, som holdet
aftaler med materieludvalget på skiftedagen.

En god uges tid før den planlagte dato for hvert
bådehold skal mødes, fremsendes en email til
deltagerne på holdet, som så har mulighed for at
informere bådformanden, hvis der er opstået
forhindringer med at møde den fastsatte aften. For at
email indkaldelsen kan fungere optimalt bedes I
venligst holde os opdateret med jeres gældende e
mail adresse, og/eller telefon nr. og postadresse.

Hvis den tildelte periode viser sig at være helt tosset
for dig/et helt hold, er det ok at bytte periode med et
andet hold – evt. ændringer bedes meddelt
materialeudvalget.

Skulle nogle savne sit navn på et bådehold og/eller
kan afse tid til deltagelse på flere hold hører vi gerne
fra dig. Ellers vil der blive lejlighed til at give en hånd
med, umiddelbart før sæsonstart, hvor vi gennemgår
glasfibermateriellet.

Vel mødt til vintersæsonen 20142015!

På Materieludvalgets vegne,

Allan & Mogens

Klargøring af bådene
til sæson 2015
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Amager Rundt i juli
Månedens madpakketur var denne gang Amager
Rundt – sæsonens længste tur på ca. 45 km. Vi skulle
mødes kl. 9.00 (på en høj hellig søndag!) hos SAS,
hvorefter bådholdene skulle fordeles. Der var mødt
rigtig mange op fra både SAS, Dragør og Øresund. Så
da vi endelig var kommet på vandet var vi 3 4åres og
2 2åres både, et stort felt der alle roede ned mod
slusen kl. 10.00, så vi kunne komme videre rundt om
øen.

Vejrmæssigt var det ok. Solen skinnede med lidt hvide
skyer hist og her og med en frisk vind.

Af sted gik det. Vores første formiddags stop skulle
være ved Kongelunden. Der var det muligt uden de
store problemer at lægge til. Her fik vi en tiltrængt
kop kaffe med lækkert hjemme bag til.

Efter endt pause gik turen videre mod næste stop
Dragør, hvor vi skulle indtage frokosten. Af en eller
anden grund synes næste strækning altid lang, måske
fordi vi skal ro rigtig langt ude for at undgå de store
sten, der er syd om Amager. Vi rundede Dragør Fort,
og der var det som om vi røg ind i en sauna. Alt stod
stille og det føltes virkelig som en stor kontrast til den
vind vi ellers roede med.

Vel ankommet til Dragør var det tid til frokosten, som
på daværende tidspunkt var tiltrængt.
Der havde åbenbart været fest aftenen forinden, for
en grill stod med resterne af en grillstegt gris på. Ikke
helt lækkert at se på, men til stor
fornøjelse for fluerne.

Efter frokosten blev der så disket
op med diverse kager til kaffen.
Rabarberkage, brunsviger,
chokoladekage mv. Det var et
sandt kageorgie. Nu er det jo

vigtigt på sådan en lang tur at få noget sukker, så
blodsukkeret ikke falder til resten af turen. Men på
trods af gode intentioner lykkedes det ikke for første
gang at spise alle kagerne. Hvem skulle have troet det.

Det var tid til at fortsætte turen, hvor vi roede forbi
strandparken, Benzinøen, Trekronerfortet for at
fortsætte igennem Københavns Havn. Da vi nåede til
Langelinje og den Lille Havfrue, siger Anne Marie
pludselig, at det er hendes datter der står og
speakede til turisterne i en turbåd. Efter at have fået
kontakt til hende og vinket, kan jeg ellers love for at
der blev knipset løs fra turisternes kameraer. For en
stund solene vi os i berømmelsens lys.

Vi fortsatte vores færd mod SAS roklub, hvor Amager
Rundt sluttede med en velfortjent kold øl.

Lene

MADPAKKETURE
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Københavns Havn i
august
Vi var lidt afventende denne dag. DMI havde varslet
torden, og det var måske ikke det mest ideelle vejr,
når man skal på langtur.

Vi mødtes i roklubben Øresund – 4 SAS roere og 2 fra
Øresund – ja, det var en lille sluttet kreds på denne
varme søndag. Næsten ingen vind rørte sig, vandet så
fantastisk ud og varmedisen lå ude i horisonten.

Vi fik gjort bådene klar og tog af sted. Da vi nåede
forbi Helgoland lød der pludselig et tordenskrald. Vi
kiggede på hinanden, skulle vi reagere, vende om,
hvad! Havde DMI endelig ret med deres vejrmelding.
Vi konkluderede, at det ene skrald, der kom, var uden
betydning og vi fortsatte vores færd til Københavns
Havn.

Som sagt var det en meget meget varm dag op til 30
grader og ingen vind, så når der endelig var en lille
krølle på vandet higede vi efter den lille brise, som lige
kunne køle os lidt ned.

Vi roede igennem Christians Holms kanal, med visse
forhindringer, da alle de største kuttere/både åbenbart
ville ud på samme tid og skabte lidt kaos. Da der var
fri passage igen roede vi forbi den Sorte Diamant
igennem Frederiks Holms Kanal via Holmen til

Trekroner Fortet, hvor vi spiste den medbragte
madpakke. Siden sidste år har Trekroner fået en
ponton, som gør det lidt nemmere for os robåde at
lægge til. Så skulle vi blot finde et sted, hvor der var
lidt skygge. Vi fandt en lille strimmel op af en mur, og
der satte vi os så og nød en velfortjent madpakke.
Det varede dog ikke ved, og vi pakkede sammen for
at ro den sidste tur hjem. Denne gik gennem røret for
at få lidt afveksling.

Vel tilbage i klubben var det med at få afrigget
bådene, hvorefter turen for de fleste af os gik til den
nærmeste strand for at blive kølet ned.

En skøn dag på vandet.

Lene
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Rostatistik 2014
I alt er der roet 13258 km i sæson 2014  pr 31. august af i alt 96 roere

SENIOR ROERE
...................................................

1 Kurt Lindsted Holm..............667
2 Ingolf W. Pedersen...............639
3 Birgit Sonne ........................ 635
4 Mogens Jørgensen.............. 438
5 Freddy Thorsen....................433
6 Lene Jacobsen..................... 391
7 Lis Wos................................. 349
8 Hanne Vinther...................... 342
9 Birgit Østergaard................. 326
10 Preben Henningsen............. 316
11 Lena Truelsen Juhl............... 309
12 Freddy Bregendahl.............. 279
13 Allan Elgård Nielsen............ 276
14 Anne Marie Glennung......... 261
15 Alex Vestergaard..................212
16 Knud Vilby............................169
17 Kim Westphall...................... 159
18 René Hertz........................... 155
19 Betina Lie............................. 148
20 Hanne Kierkegaard.............. 142
21 Claus Salling.........................130
22 Irene Dahl.............................123
23 Bjarne Thorsen.....................108
24 Gitte Hastrup....................... 102
25 Kirsten Bendiksen.................. 99
26 Stig Riiber.............................. 77
27 Palle Rivold............................ 74
28 Jan Bregendahl......................60
29 Lise Salling............................. 57
30 Steen Christensen..................57
31 Chris Magh.............................42
32 Lene Winnie Nielsen.............. 42
33 Mette Grau Hansen............... 38
34 Nonnie Westphall.................. 38
35 Esben Ødum.......................... 33

36 Helle Magh............................ 30
37 Anne Gredsted...................... 29
38 Christian Riiber.......................20
39 Ole BergNielsen................... 20
40 Christian Søe..........................15
41 ElseMarie Kristensen............ 10
42 Erik Nielsen............................ 10

NYE ROERE
1 Marianne S. Hansen............. 153
2 Annette Mouritsen...............119
3 Steffen Svalling.................... 112
4 Helen Hede............................95
5 Susanne Mogensen................93
6 Peter Juhl...............................40

ÆLDRE ROERE
1 Peter Nørup......................... 205
2 Jørn Elsgaard....................... 180
3 Bent Jensen......................... 172
4 Kurt Hiervagen.....................170
5 Ole Olesen...........................164
6 Benny Nielsen...................... 162
7 Vibeke Wittrup.....................158
8 Finn Andersen......................157
9 Anni Frederiksen..................152
10 Bjarne Knudsen....................143
11 John Robinson..................... 138
12 Mogens Voigts..................... 136
13 Wilhelm Jensen....................127
14 Jan Goldermann.................. 124
15 Hans Frederiksen................. 123
16 Finn Hansen......................... 121
17 Lisa Larsen............................121
18 Grethe Andersen................. 120
19 Thorkild Hansen................... 120
20 Ulla Lundsteen..................... 118

21 Nina Feldvoss.......................115
22 Bjarne W. Jensen................. 114
23 Johnny Svendsen................. 112
24 Jørn Lippert......................... 110
25 Steen Knudsen.....................110
26 Eva Nielsen.......................... 106
27 Karen Nielsen.......................102
28 Bodil R. Jensen...................... 96
29 Ruth Bank...............................86
30 Jytte Holm............................. 80
31 Adda Nielsen......................... 76
32 Anna Margrethe Jensen........ 72
33 Betty Woller........................... 72
34 Anette Jensen........................70
35 Lis Nielsen..............................69
36 Torben Jørgensen.................. 69
37 Lissie Christensen...................65
38 Leif Nørredal.......................... 64
39 Henrik H. Petersen.................44
40 Pelle Jandrup......................... 40
41 IngerLise Jønsson................. 36
42 Bente Brogaard......................35
43 Hanne M. Jensen................... 34
44 Mary Andersen...................... 31
45 Ebbe S. Møller....................... 29
46 Ole Jaensch........................... 19
47 Ejgil Solkær............................ 10
48 Peer B. Jensen......................... 9

I alt seniorer............................ 7860
I alt kaniner................................612
I alt ældreroere....................... 4786

ALT I ALT 13258

Roere i alt....................................96
Gennemsnit...............................138

Samling på vandet
i den skønne
efterårssol
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Kanindåb
... under stor ståhej og morskab

Af Mogens Voigts
Foto: Alex Vestergaard, Johnny Svendsen og Mogens
Voigts

Onsdag den 20. august var dagen, da 4 af klubbens 5
nye medlemmer skulle gennemgå det obligatoriske
optagelsesritual, Kanindåben.
Flemming Prehn, Lisa Larsen, Karen Nielsen og Steen
Knudsen var de nye medlemmer, der skulle døbes.

Der var lagt op til en festlig dag, hvor lækker mad,
smukt oppyntet klublokale, fint besøg af de kongelige,
lægeundersøgelse og endelig godkendelse af
kaninerne, hvis klubbens medlemmer kunne godkende
de nye medlemmer, skulle gøre dåben til en oplevelse
for alle klubbens medlemmer.

Nyt tiltag
Som noget nyt blev kaninerne iklædt deres uniformer
og sendt på vandet i 2x2 2ére med styrmand.

Det var lidt hårdt vejr, men styrmændene kunne så ved
den lejlighed få indtryk af, om kaninerne også kunne
tåle lidt bølgegang medens de blev eksamineret i de
forskellige rotag, placeringer i båden o.s.v.

Kaninburet
Efterhånden som kaninerne kom i land, blev de
anbragt i det dertil, af Allan Elgaard, indrettede
kaninbur, behørigt afskærmet med reb og skiltning
således, at ingen var i tvivl om, at her skulle kaninerne
stå.

Kaninerne så noget betuttede som de stod der i
indhegningen uden at vide, hvad der ventede dem.

Der dukkede efterhånden flere af klubbens
medlemmer op for at besigtige de 4 kaniner og
komme med mishagsytringer om deres udseende og
lugt og det manglede ikke på kommentarer til de
stakkels kaniner.
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Lægeholdet
Efter en tid dukkede lægeholdet op, der skulle forestå
den foreløbige undersøgelse af kaninerne, inden de
blev præsenteret for Kong Neptun og hans yndige
hustru, Mary.
Holdet ankom i bedste Olsen Banden stil med
reservelæge, Ole Olesen i spidsen tæt efterfulgt af
overlæge, Mogens Voigts og reservelæge Bjarne
Knudsen.

Holdet var bevæbnet med div. lægeudstyr såsom
køller og grøn maling, som fik kaninerne i buret til at
trykke sig sammen med frygten lysende ud af øjnene
og med ørerne hængende.

Fornemt besøg
Så oprandt det store øjeblik, hvor Kong Neptun og
Dronning Mary dukkede op ad vandet, for mig så de
nu nærmest ud som om de kom fra klubhuset, men
det kan naturligvis ikke være rigtigt.

I hvert fald kom kongeparret på plads på deres troner
og formand, Vilhelm Jensen bød dem velkommen og
takkede for, at de ville deltage i den store ceremoni.
Vilhelm var i dagens anledning iført sit fineste tøj, det
samme han havde på, da han blev konfirmeret.

En flot buket blomster blev overrakt til Dronning Mary,
og så kunne dåben begynde.

Lægeundersøgelsen
En efter en blev kaninerne kaldt frem til lægeholdet,
der undersøgte, om kaninerne kunne indtage en
dræbersnegl kamufleret som en sardin og
efterfølgende skylle den ned med en Gammel Dansk.
Det gik fornuftigt for de fleste af kaninerne, og den
efterfølgende ligevægtsøvelse gik også nogenlunde.

For at kaninerne ikke skulle blive væk i vandet, blev de
for en sikkerheds skyld markeret med lidt grøn maling,
dog i dagens anledning i form at tapetklister med grøn
frugtfarve. Herefter blev de præsenteret for
kongeparret.

Dåben
Kong Neptun stillede kaninerne nogle for de
omkringstående uforstående spørgsmål, som
kaninerne lydigt nikkede til, de turde ikke andet.

Dronning Mary havde fået nogle umanerlige sorte
tæer af at være i vandet og dem blev kaninerne
naturligvis beordret til at slikke rene.

Steen måtte have syntes godt om den opgave, for han
blev ved med at slikke dronningens tæer, indtil der
nærmest ikke var mere hud tilbage.

Så kom det store øjeblik, hvor Kong Neptun smadrede
et æg oven i hovedet på kaninerne, én efter en og
derefter beordrede lægeholdet til at smide de
formastelige kaniner i havet. En opgave som
lægeholdet havde set frem til og som de udførte til ug
med kryds og slange.

Ulydig undersåt
Efter de 4 kaniner havde været en tur i vandet, blev
lægeholdet kaldt til Kong Neptun, der beordrede en
meget ulydig undersåt en tur i vandet.

Den formastelige, Jytte Holm havde tilladt sig at tale
nedsættende om Dronningen og det kan ikke gå
upåtalt hen. Det at få Jytte i vandet var nu ikke så
nemt, men med hjælp fra et par af kaninerne, lykkedes
det lægeholdet med flere at få hende smidt i vandet,
til stor moro for forsamlingen. At så lægeholdet og en
kanin røg med i samme anledning, gjorde blot
underholdningen endnu morsommere.

Også formand Vilhelm anede, at han nok også skulle
en tur i vandet, så han tog benene på nakken og
spurtede ud af pontonen og sprang selv i vandet.
Det så flot ud og end ikke butterflyen kom i uorden,
da han ved egen hjælp kom på land igen.

Spisningen
Så fortrak tilskuerne mod klublokalet, medens
kaninerne og øvrige der havde været involveret,
nettede sig. Klublokalet var af festudvalget pyntet op
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efter alle kunstens regler til en uforglemmelig dag.

Det samme havde køkkenfolkene, der med Jørn
Lippert i spidsen havde kreeret en 3 retters menu, og
sikke en menu. Der ventede virkelig klubbens
medlemmer en kulinarisk oplevelse.

Medlemmerne fandt deres pladser og straks gik
snakken lystigt medens retterne blev præsenteret og
efterfølgende indtaget, afbrudt af sange i dagens
anledning skrevet af Benny Nielsen, der med sin
harmonika sørgede for, at medlemmerne ramte de
rette toner.

Det store øjeblik
Nu kom dagens vigtigste begivenhed. Kaninerne
skulle godkendes først af Kong Neptun og
efterfølgende af forsamlingen, inden kaninerne kunne
få klippet de ører, de var iført under hele spisningen.
Først var det Steen, der efter nogen hujen og tilråb fik
klippet sine øre og så var det Lisas tur.
Også hun blev godkendt af forsamlingen, efter at hun
på bedste fedterøvsvis havde krammet kongen og
dronningen og lægeholdet.

Men så skete der noget, lige inden ørerne blev
klippet. Kong Neptun bekendtgjorde, at han ikke
kunne godtage forsamlingens godkendelse, da Lisa
ikke havde opført sig, som det sig hør og bør for en
kanin. Hun skulle have været døbt sidste år, men ville
hellere på ferie end at møde op til dåb, og det fandt
Kong Neptun var en majestætsfornærmelse og han rev
derfor Lisas dåbsbevis itu og beordrede hende tilbage
på sin plads, og så kunne hun prøve at blive døbt til
næste år.

Lisa var lamslået. Tabte underkæben og så helt
fortvivlet ud, da hun satte sig på sin plads. Munden
bevægede sig flere gange, men ikke et ord kunne hun
fremstamme. Hun var chokeret havde næsten ikke lyst
til at drikke mere rødvin. Hun kom sig dog over
chokket.

Resten af øreklippene forløb efter planen og så gik
festen for alvor i gang og der gik ikke lang tid før
køkkenholdet måtte meddele, at den vine ad libitum
de havde proklameret med var til stede, hurtigt
forsvandt ned i ganerne på medlemmerne.

Tak for alt
Der skal herfra lyde en stor tak til alle, der på den ene
eller anden måde var med til at gøre dagen til en
rigtig god oplevelse for både kaninerne, men så
sandelig også for de øvrige klubmedlemmer.

Tak til madholdet, tak til festudvalget, tak til mine
lægekolleger, det gjorde I godt, og ikke mindst tak til
Kong Neptun og Dronning Mary der på værdig vis
gjorde dåben til en oplevelse for kaninerne.

Kongeparret vil abdicere
Efter spisningen proklamerede Kong Neptun at han og
hans hustru ville abdicere efter at have siddet på
tronen i mange år.

Stor var frustrationen fra medlemmerne efter den
udmeldelse, og da kongeparret ikke kunne pege på
deres efterfølgere, blev der fra salen råbt genvalg
genvalg, og kongeparret trak igen lidt i land. Nu må
tiden vise, om de gør alvor af deres trussel.

Til sidst skal dog nævnes, at Lisa naturligvis senere fik
klippet sine øre og en nye udgave af sit dåbsbevis,
men sjovt var det at se hendes ansigtsudtryk.
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05.10 Løvfaldstur på Esrum Sø

11.10 Copenhagen Harbour Race

25.10 Standerstrygning

25.10 Deadline for tilmelding til teater

06.11 Deadline på Stroken

11.11 Tirsdagsekstra – Knud giver update på Fair Fishing

16.12 Julefrokost kl. 20.00

20.12 Juleroning kl. 11.00 (foreløbig dato)

31.12 Nytårskur kl. 11.00 (foreløbigt tidspunkt)

20.01 Tirsdagsekstra – Ole fortæller om astronomi

23.01 KMjægerfest

31.01 Teateraften – De 3 musketerer

24.02 Generalforsamling

KALENDER
FOR ROSÆSON 2014




