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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 8. januar 2015.

Bestyrelsen.
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Som rochef kan det ikke undgås, at man får nogle tan
ker omkring næste sæson, hvor Øresund er vært for
Amagerregattaen.

Det ville være meget velset, at man allerede fra tidligt
forår begynder at planlægge sin deltagelse i regatta
en, der som bekendt løber af stablen den sidste
lørdag i august.

Da vi som nævnt er værter, ville det være dejligt, hvis
vi kunne stille op i de fleste af løbene. Jeg kan kun op
fordre til, at man prøver på at tænke positivt med hen
syn til deltagelse. Jo før man danner hold, jo før kan
man begynde en træning.

Så kom nu ud af busken alle mænd og kvinder, så vi
kan få en god regatta.

Ja,  ja, jeg ved godt, at der kommer mange andre
opgaver, som skal løses, og som andre vil presse på
med, men jeg håber på en velvillig indstilling til det
hele. Så skal man se, at det går fint i spand.

Som ”almindeligt” medlem i klubben har jeg overve
jet, sammen med andre, om der eventuelt ville være
basis for en sommerferietur i robåd på Gudenå.

Jeg forestiller mig en tur på 5 dage, hvor vi låner både
i en af klubberne derovre, samt overnatter i klubber.
Det er et meget smukt område at ro i, og det er me
get anderledes end det, vi er vant til.

Skulle der være nogen, som er interesserede i en så
dan tur, så lad mig det vide. Så kan vi jo planlægge
mere nøjagtigt.

Der vil kun være mulighed for, at deltagerantallet er på
max. 9 personer til at ro. Så kan der eventuelt være en
ekstra med, således der på skift bliver en dag med
”landtjeneste”, det vil sige, at man sørger for praktiske
ting.

Men det kommer alt sammen an på, hvor stor tilslut
ning der måtte være. Som nævnt lad mig høre fra
interesserede, så klarer vi resten ved detailplanlæg
ningen.

Med disse ord ønsker jeg alle en god vintersæson med
god grundtræning.

Rohilsen Kurt, rochef

Så sluttede rosæsonen, og jeg vil gerne takke
bestyrelser og medlemmer i såvel Roklubben Øresund
som i Øresunds Ældreroere for en god sæson med
mange initiativer og rooplevelser. 96 roere har i snit
roet 162 km. Og Kurt Holm er nævnt med sine roede
kilometer i Motionsturneringens 2. division. I år har
Birgit Sonne, Ingolf Pedersen og Kurt Holm alle roet
over 800 km, så det bliver til 3 sølvårer i år.

Nu tager vi fat på vintersæsonen:
• Øresunds Ældreroere har et fuldt program alle

onsdagene indtil standerhejsning
• I Roklubben Øresund er der klubaften hver tirsdag

kl. 19.00 og spisning 19.30
• Vinteraktiviteter tirsdag er løb, gang, romaskine,

vægttræning, og fredag er der svømning
• Der er tirsdagsspecials med Knud (FairFishing), Ole

(Astronomi) og Preben (vinsmagning)
• Torsdag mødes nogen i motionsrummet og træner,

men ellers er der frit slag
• Og så er der almindelig hygge med

Kilometerjægerfest, Teatertur og biografture

Og inden vi aner det, så er der standerhejsning for
Roklubben Øresunds 85. sæson. Så vi kan se frem til
rund fødselsdag og forhåbentlig dåb af ny 4åres. Og
så er vi værter for Amagerregattaen. En opgave vi
sikkert får løst i fællesskab.

Og så håber vi, at det vil blæse mindre fra øst i 2015,
end det har gjort i denne sæson, hvor vi flere gange
har været forhindret i at komme på vandet på grund af
for megen vind.

Jeg vil gerne bede Steffen Svalling, som ny roer, om at
tage standeren ned. Du startede allerede i vinter og
har været aktiv både i romaskinen og på vandet. Og så
har du påtaget dig at layoute Stroken, og sammen
med Kim er du involveret i at etablere en ny
hjemmeside til Roklubben Øresund. Tak for det!

Hanne Vinther

Formandens tale
Ved standerstrygningen

STRØTANKER om næste sæson
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Saltholm – 29/1011/11
Allan Elgaard
Grethe Andersen
Jørn Elsgaard
Torben B. Jørgensen
Vilhelm Jensen

Hollænderdybet – 11/1118/12
Palle Rivold
Lene Winnie Nielsen
Peter Juhl
Stig Riiber
Christian Riiber

Flinterenden II  18/1125/11
Claus Salling
Lise Salling
Lene Jacobsen
Kirsten Bendiksen
Preben Henningsen

Kongedybet II  25/112/12
Alex Vestergaard
Hanne Kierkegaard
Anne Marie Glennung
Helle Magh
Chris Magh
Mogens Voigts

Øresund  3/1216/12
Allan Elgaard
Irene Dahl
Vibeke Wittrup
Ninna Feldvoss
John Robinson
Jan Goltermann

Lynette  16/126/1/2015
Mogens Jørgensen
Jeannie Elgaard Jensen
Birgit Østergaard
Marianne Stig Hansen
Freddy Bregendahl

Middelgrund  6/113/1
Ingolf Pedersen
Birgit Sonne Pedersen
Knud Vilby
Bjarne Thorsen
Ole Jaensch

Tårnby  13/127/1
Ole BergNielsen
Gitte Hastrup
Lis Wos
René Hertz
Esben Ødum

Margretheholm – 27/13/2
Kurt Holm
Lena T. Juhl
Betina Lie
Mary Andersen
Leif Nørredal
Steen S. Knudsen

Lotte  3/217/2
Mette Grau
Anne Gredsted
Susanne Mogensen
Steffen Svalling

Peberholm – 17/224/2
Kim Westphall
Nonnie Westphall
Steen Christensen
Jan Bregendahl

Svaneklapperne – 24/23/3
Ingolf W. Pedersen
Birgit Sonne Pedersen

Kastrup – XX/XX/X UDGÅR

Ndr. Røse 3/311/3
Mogens Jørgensen

Tvilling  XX/XXX/X
Freddy Thorsen
Freddy Bregendahl

Årer
Ældreroerne

Bådvogne
Efterses sammen med bådene

Scullere
Gennemgås sidst på vintersæsonen

Bådehold til klargøring af både – vintersæson
2014/15

Juleroning
Kredsens julegave til Klubberne. Juleroningen finder
sted

Lørdag d. 13. december

hos B&W roklub i Lystbådehavnen ved Langelinje.

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

Arrangement i B&W varer 1½ time.

Vi plejer at låne både hos SAS.

Ikkeroende er også velkommen.

Tilmelding til arrangementet vil komme op at hænge
på opslagstavlen.

Red.

PS: HUSK nissehuen
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Tirsdagsspecial
Tirsdag den 20. januar
Vi sætter vi fokus på stjernehimlen.

Ole Berg (”kendt fra TV” – OG roklubben) fortæller
om stjernehimlen, galakser og moderne rumforskning.

Ole supplerer 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.

Der kommer en tilmeldingsseddel op på tavlen, så vi
får et overblik over, hvor mange der kommer – mest af
hensyn til Tuttens madlavning.

Tirsdag den 17. marts
Forventningerne til Preben Henningsens vinsmagning

er TÅRNhøje. Han har altid nye og spændende
indgangsvinkler til at smage på vin, og han udfordrer
virkelig vores evne til at smage os frem og bedømme
vinene.

Preben har jo været i Californien her i sommer, så
måske vinene kommer derfra? Måske kommer de fra
de nærliggende supermarkeders slagtilbud? så alle
dagen efter kan gå hen og købe den vin, de synes
bedst om.

Man ved det ikke, men kom og vær med.

Tutten arrangerer noget mad/tapas. Så både af hensyn
til vinindkøb og spisning, så skriv jer på tilmeldingen,
så vi ved, hvor mange, der kommer. Tilmeldingen
kommer op i det nye år.

Red.

Løvfaldstur
på Esrum Sø
Igen i år havde rochef Pia i SAS taget initiativ til en
løvfaldstur på Esrum Sø, og det blev et tilløbsstykke –
ikke mindst af nye langtursroere fra SAS. Fornyelse er
på vej … dejligt at se!

Vi var over 20, som Pia havde fået sat på bådhold. Det
er jo ikke helt let, for det er jo sådan, at Fredensborg
Roklub, hvor vi låner både, har begrænset antal
rosæder i inriggere.

Mange har jo efterhånden erfaring i at ro med to årer,
så det gik fint. Det hold, der blev sat i dobbelt 4er
gig’en roede dobbelt så hurtigt som os andre i
inriggerne, men vi havde hele tiden kontakt. Birgit &
Ingolf kom ud en gig 2er og fulgte naturligvis fint
med feltet – så fint, at de som eneste hold tog sig tid
til at finde et sted med sol og fuldstændig læ af
kysten, så de kunne nyde deres medbragte kaffe.

Esrum Sø er Danmarks næststørste sø. Den er 21
meter dyb. På grund af megen vind holdt vi os til den
østlige side af søen langs Fredensborg Slot, og fandt
læ langs kysten. Men på de åbne strækninger kunne vi
sandelig godt mærke blæsten, og hvis man var i tvivl
om det blæste, kunne man blot se ud på søen over
mod Grib Skov – her var der mange ”svaner” på
vandet (læs hvide skumtoppe på bølgerne).

Øresunderne nøjedes med formiddagsturen på 20 km,
som vi forlængede sydpå og roede forbi den lille
hyggelige Sørup By. Så vi kom lidt sent tilbage til
frokosten, hvor de andre stort set var parate til at tage
af sted igen på eftermiddagsturen.

Tak til Pia for en dejlig løvfaldstur, hvor vi også fik
studeret Fredensborg Roklubs hejseværk til deres
inriggere, som ligger på 3. hylde.

Hanne Vinther
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Julefrokost
Tirsdag den 16. december ca. kl. 20.00 afholdes årets
julefrokost med gode hjemmelavede retter – både de
traditionelle ”fede” kødretter og de ”sunde” salater.

Ris a la mande er en selvfølge på menuen, og Jytte
har allerede indkøbt to mandelgaver, som hun
næsten ikke kan vente med at overrække de
heldige, som finder de to mandler, der er i Ris
a la Manden.

Juletræet er indkøbt sidste år – det skal bare
samles og pyntes.

Tilmeldingsliste kommer på opslagstavlen, og
prisen er ca. 100 kr. pr. person.

Har du julesange eller julelege, så medbring dem
meget gerne.

Dress code: Rødt tøj – gerne også nissehuer, juleslips
o.lign.

Seneste tilmelding er tirsdag den 9. december.

Red.

Teateraften lørdag
31. januar 2015
De Tre Musketerer på Østre Gasværk

46 har tilmeldt sig årets teateraften, som i år er
forestillingen De Tre Musketerer på Østre Gasværk.
Forestillingen starter kl. 15.00.

Der er fine parkeringsmuligheder lige ved teatret, og
vi håber I finder ud af at køre sammen derud og
tilbage til klubben igen. Tilmeldingslisten genopsættes
i januar, så I kan se, hvem der kører i bil, og hvem som
behøver et lift.

Berlingske skrev blandt andet om forestillingen:

Det er et godt hold, de har samlet på »De 3
Musketerer« på Østre Gasværk Teater.

Når man laver drengebogsklassikeren »De tre
musketerer« om til musical, er det primært for at
kunne spille en masse 80erhits for fuld spade. Så man
skal lære at leve med, at der i Alexander MørkEidems
gennemgribende modernisering af bogen på Østre
Gasværk Teater duelleres med både kåre og guitar, og
at de midaldrende musketerer indtager verden i lidt
for stramt lædertøj og rock ’n rollattitude tilført

masser af sort eyeliner. Hertugen af Rochefort ligner
Alice Cooper, kardinalen Satan selv, og hestene er
motorcykler.

Fordelen ved at der er kommet en musical ud af det,
fremfor en slags backtotheEighties teaterkoncert, er
især, at sangene lyder som sig selv. Der er ikke nogen,
der lige vil lave et helt personligt arrangement. Det
handler kun om at fyre den maksimalt af.

Efter teaterforestillingen kører vi i roklubben, hvor der
er middag og råhygge. Middagen betales på dagen,
da vi ikke ved, hvad beløbet bliver. Regn med 150 kr.

Vi glæder os til at se jer.
Else Marie & Hanne
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På medlemsmøde i oktober foreslog bestyrelsen at
nedsætte tre arbejdsgrupper på medlemsmøde i
december med henblik på planlægning af rosæson
2015:

1) PR gruppe til at udarbejde kommunikationsplan
mht. presse, flyers, plakater til vinduerne, Askilt,
introfolder, professionelle fotos, web, ÅbentHus
Arrangementer

2) Instruktionsudvalg til fastlægning af
instruktionsform, datoer, bemanding, tutorer og
opfølgende superinstruktion (fejlfinding) samt gig
& scullerroning. Evt. diskussion om hvor ”åbne” vi
egentlig er overfor nye. Kan vi blive bedre til at
tage imod nye medlemmer?

3) Aktivitetsudvalg til fastlægning af roaktiviteter –
og nye, fester og sammenkomster. Hvad skal
sæsonplan 2015 indeholde? Hvilke mål skal vi have
mht. deltagelse af såvel nye (kaniner) som gamle
roere i Svedpåpandenroning og Amagerregatta?
Er der basis for komiformroning?

Tænk over, hvilke arbejdsgrupper du kunne tænke dig
at være med i. Resultatet af arbejdet skal være klar til
februar, så vi kan nå at få teori omsat til praksis inden
sæsonstart. F.eks. skal artikler til pressen allerede være
klar i marts i forbindelse med standerhejsning, og der
skal vi vide, hvordan instruktionen kommer til at foregå
og hvornår. Alle tingene hænger sammen.

Nu er det jo sådan, at vi ikke behøver at begynde fra
scratch. I 2011 udarbejdede vi en strategiplan, som vi
fulgte op på, og spurgte årets nye roere hvad de

syntes om deres møde med Roklubben Øresund. Så vi
mener, vi har en ret klar opfattelse af i hvilken retning,
vi skal gå.

Hvad har vi lært siden strategi 2011 blev udarbejdet:

Buzzwords: Roning er sundt og det giver god motion
og kalorieforbrænding i frisk luft på vandet. At roning
ikke tager energi, men giver energi, og at det er en
god måde at stresse af på. Godt socialt samvær både
på vandet og hjemme i klubben. Det er OK kun at ro
én gang om ugen, hvis tiden ikke tillader mere. Vi er
roere – ikke ”senior”roere, da det sender et forkert
signal mht. at vi er gamle.

Målgruppe: 3050 årige, da vi bedre kan integrere
dem i nuværende medlemsgruppe. Der er tanker om
etablering af roning for 79 klasser. Måske minironing
en gang om måneden frem for én gang om året?

PR: Annoncer i lokalbladene og omdeling af 3.000
flyers med søndagsaviserne i lokalområdet har ingen
virkning. Omtale/artikler i 2770, Tårnby Blad og
Amagerbladet har størst virkning og er gratis. Der skal
indsendes artikler til lokalpressen året rundt – ikke kun
ifm. sæsonstart og åbent hus arrangementer. Åbent
hus arrangementer fungerer bedst tirsdage og
torsdage kl. 17.00. For hvis potentielle medlemmer
kan komme til åbenthus, så kan de sikkert også
komme og ro på det tidspunkt. Det nytter ikke med
åbenthus i weekenden – det skaber blot frustrationer
hos potentielle medlemmer, fordi de senere indser, at
deres tid ikke tillader roning to hverdagsaftener i
ugen.

Instruktion: Formen med materialelære, romaskine og
godtbegyndt fungerer fint. Men det drejer sig om at
komme på vandet hurtigst muligt. Tutorer efterlyses –
også til roture på andre tidspunkter end tirsdag og
torsdag kl. 17.00. I 2011 forsøgte vi at etablere roning
kl. 18.00, men selvom Ingolf og Birgit stod klar, var der
næsten ingen, der benyttede muligheden. Vi har et
problem i, at vi kun ror kl. 17.00, da det kniber for
roere, som ikke arbejder på Amager, at nå frem så
tidligt. Evt. dato for introduktion til gig og
outriggerroning skal aftales med de nye roere. Datoen
skal ikke fastlægges på forhånd.

Håber ovenstående giver stof til eftertanke – og
aktion.

Hanne Vinther, formand

Strategi og arbejdsgrupper
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Klabautermanden
30. september  en skelsættende dag. Hvor skal den
gule mand overvintre, og hvor er han!

Jo såmen, han stod ude i bådhallen og ventede på at
komme på tur. Nu var det ikke det mest opløftende
vejr denne tirsdag. Vi stod en del roere og vurderede
situationen. Det regnede og det var absolut ikke
særlig opmuntrende. Det blev dog til, at fem friske
roere tog af sted mod Dragør. Det startede ud i
regnvejr, som stoppede kort tid efter og resten af
turen blev faktisk rigtig god. Vi kom godt af sted og fik

afleveret Klabautermanden, og tog af sted igen.
Vi var lige kommet nogle hundrede meter væk, da vi
ser lyset blive tændt i bådhallen. Gisp, vi holdt alle
vejret. Havde Dragør gemt sig i bådhallen og bare
ventede på, at vi skulle ro tilbage, så de kunne ro
Klabautermanden tilbage til Øresund. Skulle den gule
mand alligevel overvintre hos os! Vi fortsatte med at
ro, mens vi hele tiden havde blikket rettet mod
bådhallen. Da der ikke skete yderlig, mente vi os sikre,
og vi kunne fortsætte hjemad mod klubben, med
visheden om at den gule mand havde fundet sit
vinterhi.

Lene

Standerstrygning
Dagen startede gråt og rigtig efterårsagtig. Vi var
mødt 13 roere op for at få den sidste rotur for
sæsonen.

Efter fordeling i bådene fik vi uddelt kort til ro
orienteringsløbet, hvor der var markeret, hvor vi skulle
finde de poster der var lagt ud. Ved hver post var der
så nogle spørgsmål, vi skulle besvare. Derudover var
der i år lagt en ekstra opgave ind, hvor vi skulle kaste
en line op mod Steffen, som stod på molen.

Vi kom af sted og fik da også fundet posterne.
Problemet var mere at få besvaret spørgsmålene, for
der havde Kurt godt nok udfordret os. Så svarene blev
lige diskuteret og endevendt flere gange, for vi ville jo
alle gerne vinde. Ved Sundby sejlklub holdt vi stævne
og lagde alle bådene sammen på vandet for lige at få
en lille én at varme os på, inden vi skiltes og vendte
hjemad. Da vi var ved indsejlingen til havnen, stod
Steffen klar på molen, og det var så meningen at en
roer fra hver båd, skulle forsøge at kaste linen op til
Steffen og forhåbentlig rammen ham. Det lykkedes
dog ikke for nogen af os at ramme ham, men linen
kom dog op på molen.

Herefter kunne vi lige nå at få afrigget bådene og
komme i bad inden standeren skulle stryges. Efter
Hannes tale blev Steffen bedt om at stryge flaget,
hvorefter vi gik ind og fik knastelak og kaffe.

Orienteringsløbet blev vundet af Hanne, Knud, Mette,
Rene og Alex for at have flest point. De fik alle en lille
gevinst overrakt af Kurt.

Efter det blev der på rekordtid dækket op til fest. Vi
startede ud med hjemmelavede sild af forskellig art,
super lækkert, hvorefter det gik over til de højtbelagte
smørrebrød, og sluttede af med ost og et hel
forrygende frugtfad.

Tak til arrangørerne for et godt arrangement.

Lene



STROKEN 9

Medlemsmøde oktober
Hanne bød Janne velkommen i klubben. Janne starter
nu i ergometeret og kommer på vandet til næste
sæson.

Klabautermanden er roet til Dragør for vinteren.

”Kastrups” endeligt – alle blev opfordret til at komme
med ideer til, om der kan laves noget ud af ”Kastrup”.
Skal vi skære den igennem fra stævn til agter og
hænge halvdelen op. Alle ideer er velkomne.

Janne introducerede sig selv. Hun fortalte, at hun er
allergisk overfor parfumestoffer, kemiske stoffer,
hvilken har gjort det svært at dyrke motion. Hun vil nu
forsøge sig med rosporten.

Instruktion gigbåde  interesseret skal henvende sig til
Mogens/Kurt. Christian/Lis/Stig er interesseret.
Instruktionen tages op igen næste sæson.

Jytte/Kurt var på Foreningslederkursus med fokus på
skolereformen.

På weekendmødet havde man en foredragsholder. Der
vil være en platform, hvor alle kan gå ind og se, hvad
der er behov for. Kan/skal vi starte ungdomsroning?
Har vi muligheder. Kommune/skoler har endnu ikke
gjort klart, hvad der er behov for. Før det er sket kan vi
ikke tage stilling til, hvordan vi skal håndterer det. Vi er
ikke forpligtiget til at gå ind i dette. Vi afventer.

Ingolf hvorfor kan børn ikke ro robåd og ikke kajakker.
Hanne – vi har forsøgt at starte op ved ”Stjerne i
svøb”.

Hanne – vi skal have ændret vores benævnelse af os
selv som ”Senior roere” og kun benævne os ”roere”.
Derfor skal vi have kigget vores materiale igennem og
ændret udtrykket.

Medlemsmøde november
Hanne startede mødet med at orientere om
kommende arrangementer:

Julefrokost d. 16.12 – der kommer et opslag for
tilmelding.

Nytårsbad d. 31.12 Jan Bregendahl og Steen vil gerne
stå for arrangementet. Tilmelding på opslagstavlen.

Den 20.01 kommer Ole Berg og fortæller om
astrologi.

KMjægerfest d. 23.01

46 er tilmeldt til teateraftenen i januar måned. Hanne

håber på hjælp fra de sædvanlige til spisningen efter
teateret.

Hver fredag kl. 18 – 20 er der svømning i Korsvejens
skoles svømmehal.

Svømmeprøve d. 20. februar og 13. marts, hvor der vil
være mulighed for at svømme med vest og mellem 2
årer.

Generalforsamling tirsdag d. 24. februar.

Den 17. marts holder Preben Henningsen
vinsmagning.

Den 28. marts standerhejsning

DFfR er kommet med kursuskatalog. Gitte er meldt til
instruktionskurset modul A + B.

Hvis andre er interesseret så meld ind til bestyrelsen.

Arbejdsgrupper
Hanne orienterede om kommende arbejdsgrupper,
der hver skal arbejde med følgende:

PR
Gruppen der nedsættes skal bl.a. gennemgå
introfolder, plakater, indlæg i diverse lokale aviser mv.

Instruktion
Hvordan skal instruktioner være i 2015?

Aktivitetsudvalg
Gruppen skal tænke ud af boksen.

Ovenstående vil blive taget op på næste
bestyrelsesmøde.

Bådklargøring
Mogens – listen over bådhold er nu hængt op på
opslagstavlen, og det første hold er allerede i gang.

Projekt vinduer – Der diskuteres i øjeblikket
forskellige modeller. Der er ikke foretaget en endelig
afgørelsen.

Gitte – har via DFfR regi kigget på et evt. samarbejde
med skolerne.
Materiale er ved at blive udarbejdet. Det drejer sig om
79 klasse, og er helt uforpligtende.

DFfR har en masse materiale som kan hentes, hvis man
vil i gang med noget.

Lene
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Ja, som I kan se i overskriften, syntes jeg og mange
andre, at sommeren gik alt for hurtigt. Men jeg syntes,
at når vi ser tilbage på sæsonen, har vi haft godt vejr
de fleste onsdage. Der har kun været enkelte gange,
hvor rochefen har måttet sige  ingen roning.

Efter standerhejsning den 29. marts, hvor mange af
ældreroerne deltog, var 2. april første rodag i den nye
sæson, hvor 27 ældreroere gik friskt til sagen, en tur
med fint vejr i starten, men som sluttede med en del
blæsevejr. Som tidligere år, var Lippert i køkkenet,
hvor han serverede en jordskokkesuppe, der blev nydt
med stort velbehag.

Efter at det ikke var rovejr den 9. april, fik vi den 16.
april et dejligt vejr, hvor de fleste tog en tur til Dragør,
mens en enkelt 4 og en toåres nød turen i lagunen.

Derefter var vi flere onsdage i rap på vandet, idet
vejret var helt usandsynligt godt.

Den 7. maj blev der taget hul på "ventelisten", idet vi
sagde velkommen til Karen og Steen, de blev sat ind i
roningens mange finesser under kyndig vejledning af
Finn og Finn.

Derefter gik det "slag i slag" med roning og de sociale
arrangementer, 11/6 en god sommerfest, her viste det
nye festudvalg, at de også kunne hæve standarden,
som tidligere festudvalg havde formået.

23/6 Skt. Hans aften, der
var et af årets
fællesarrangementer med
Øresund, blev en stor
succes, en meget flot
båltale, der satte os alle i
godt humør. God mad og
et "flot" bål.

Hermed var det sociale
ikke forbi for sæsonen.

Den 2/7  som sædvanligt var der roning med GRILL i
lagunen, hvor Jytte med sine trofaste hjælpere var klar.
Der var pølser med tilbehør nok, så alle var mætte da
turen gik tilbage til kaffe i klubhuset.

Den 9/7 var der Sø
redningsøvelse i
havnen, og her
mødte 27 friske
ældreroere op, tog
deres redningsveste,
smed dem i vandet,
hvorefter man fulgte
efter, fik veste på og
dannet hold, som
ved hjælp af 2 årer fik sig bjerget sikkert i land efter
ca. 100 m svømning.

Et noget skuffende antal, undskyldningen kan ikke
være at vandet "ER KOLDT" omh. dag var det 20
grader.

HUSK 
DET ER OGSÅ JERES EGEN SIKKERHED.

Som Tiden dog går,
her lidt om den forgangne sommersæson 2014



STROKEN 11

Der blev vist stor opfindsomhed ved måden at
svømme og styre årerne. Især Finn A, havde en fin
teknik, som ham der styrede.

Onsdag den 22/8  ja det blev årets store dag 
Kanindåben , i år havde vi 4 kaniner, og det blev en
dejlig dag, som sædvanligt med besøg af Kong
Neptun og hans evigt "unge" dronning Mary.

Den planlagte aftentur
sammen med Øresund
blev til lidt af en
"fuser" p.g.a. vejret.

Enkelte vil nok savne
noget om besøg hos
Lyngby samt en tur til
Saltholm.

Vi havde på et tidspunkt fået at vide, at vi ikke kunne
komme lægge til på Saltholm, men da det igen var
muligt, var vejret ikke rigtigt med os.
Vedr. besøg i Lyngby kan jeg fortælle hvorfor, hvis
nogen ønsker dette.

Vi forsøgte at få lavet en tur i Københavns Havn, men

det lykkedes ikke  da vi ikke kunne finde nogen, vi
kunne komme ud med om onsdagen.

Sidste rodag 22/10 blev som sædvanligt afsluttet med
et mindre traktement med sild og hvad dertil hører.

Til sidst vil bestyrelsen og jeg sige tak for en god
sæson. Jeg vil huske jer på, at vintersæsonen allerede
den 29/10 starter med det første klargørings hold,
samt at der i løbet af vinteren vil blive opgaver, som vi
skal udføre i og på klubhuset.

Vilhelm G. Jensen
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13.12 Juleroning kl. 11.00

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 i Østre Gasværk

20.02 Svømmeprøver og redningsøvelser kl. 18.00

24.02 Generalforsamling

13.03 Svømmeprøver og redningsøvelser kl. 18.00

17.03 Tirsdagsekstra – Vinsmagning v/Preben

28.03 Standerhejsning

KALENDER FOR
ROSÆSON 2014/15

Opslag
Nytårskur i Roklubben

Tradition og fornyelse
Tradition  tidspunktet flyttes tilbage til kl. 13:00 som i gl. dage.

Fornyelse  I får ikke sandwich, men sikkert noget andet.

Hold dig orienteret på opslagstavlen.

De halv gamle

Jan og Steen




