
 

NYHEDSBREV NOVEMBER 2020 
ROKLUBBEN ØRESUND 
 
Forsamlingsforbuddet på 10 personer er 
forlænget til den 13. december - altså endnu 
tre uger, hvor vi ikke kan samles alle sammen 
til fælles spisning tirsdage efter træning. 
 
For at holde gang i klublivet opfordrer vi 
medlemmerne til selv at være proaktive og 
tage fat i nogle klubkammerater, og aftale at I 
mødes i klubben til en kop kaffe, øl, 
sodavand og/eller noget spiseligt. Det kan 
være f.eks. efter en gåtur, cykeltur, eller efter 
træning i romaskinerne og multimaskinen. 
Mange medlemmer er jo pensionister og kan 
benytte de lyse dagtimer, så vi får spredt 
aktiviteterne, Husk I må max. være 10 
personer samlet i klubstuen. Så snart 
forsamlingsforbuddet ændres, så vi må være 
flere end 10 sammen, kommer bestyrelsen 
med en plan for kommende arrangementer. 
 
Der er fælles gang hver tirsdag kl. 17.30, og 
distancen er ca. 5 km. 
 
Benytter du saunaen, så sikr dig at 
temperaturen er mindst 70 grader. 
 
Se reglerne for at benytte Korsvejsbadet 
fredage kl. 18.00 andet steds her i 
Nyhedsbrevet. 
 
Ny jobfordeling 
 
Sanne og Steffen Svalling har desværre valgt 
at melde sig ud af roklubben, da deres 
arbejdstider og vores rotider ikke passer 
sammen. Vi håber naturligvis at se dem igen i 
roklubben, hvis dette ændrer sig. 
 
Men det har gjort, at booking af roklubbens 
lokaler til private arrangementer nu styres af 
Kirsten Bendiksen med hjælp fra Grethe 
Jørgensen og Birgitte Lundsteen. 
 
Rokortet bestyres nu af Kim Westphall. 

 
Hjemmesiden bestyres af Ulrik Klixbüll, som 
har givet www.roklubbenoeresund.dk en 
”make over”. Den er simpelthen blevet så flot. 
Gå selv på opdagelse i menuen og se bl.a. et 
opdateret interaktivt kort over vores lokal-
farvand. Kortet kan også bruges på 
mobiltelefonen. 
 

 
 
Sikkerhed til søs 
 
Vi har modtaget 3 patroner fra Baltic, så vi 
kan vise medlemmerne, hvordan man 
udløser en oppustelig redningsvest med et 
rask tag. Vi planlægger at vise dette til et 
medlemsmøde inden standerhejsning, hvor vi 
også viser en video af, hvordan rednings-
vesten er indrettet og skal vedligeholdes. 
Øresunds Ældreroere gør noget lignende.  
Og så fyrer vi en patron af de to gange, vi har 
redningsøvelse i Korsvejsbadet. 
 
Vinterbadning 
 
På generalforsamlingen blev det foreslået af 
oprette en ny medlemsgruppe, som benytter 
motionsrummet, vinterbader i havnen og går i 
sauna. Vi har fået tilsagn fra Tårnby Kom-
mune om evt. at dispensere fra havne-
reglementet, som forbyder badning i havnen. 
Men man mener, vandkvaliteten inderst i 
havnen ved roklubben er for dårlig, og at vi i 
stedet skal benytte Kastrup Kajak Klubs 
ponton og badestige – eller at der etableres 
en platform udenpå molen – ligesom den 
Broforeningen har. 
 

ANNONCE 

Vi mangler en person til at sætte 
vores medlemsblad Stroken op.     
Stroken udkommer ca. 7 gange om 
året, og alt materiale modtager du fra 
redaktør Stig Riiber. P.t. bruges det 
gratis bladprogram Scribus. Steffen 
hjælper gerne med at komme i gang 
med bladprogrammet. Interesserede 
bedes henvende sig til formanden. 



Vi mener imidlertid ikke, det er attraktivt at gå 
til/fra saunaen helt ud til havneindløbet for at 
bade om vinteren. Desuden er der hverken 
interesse fra roklubbens eller ældreroernes 
bestyrelser for at drive projektet. Så idéen er 
droppet. 
 
Udviklingspuljen 
 
Efter ansøgning har vi fra Tårnby Kommunes 
Udviklingspulje modtaget 4.454 kr., hvilket 
svarer til halvdelen af de kursusudgifter vi har 
haft det seneste år. Tårnby Kommune giver 
ikke 50% kursustilskud mere – kun medlems-
tilskud til medlemmer under 25 år. I vores 
ansøgning har vi gjort opmærksom på, at vi 
mener det er en fejl, og at det er vigtigt at 
uddanne medlemmer over 25 år, da det er 
dem, som står for udviklingen af klubben. 
Øresunds Ældreroere har ligeledes efter 
ansøgning modtaget 8.873 kr. til dækning af 
deres udgifter til langtursstyrmandskursus. 
 
Bekymringsbrev 
 
Sammen med Røse Kajakklub, Kastrup 
Kajakklub og Kastrup Søspejder har 
Roklubben Øresund og Øresunds Ældreroere 
sendt et brev til Tårnby Kommune, hvor vi 
udtrykker vores bekymring for planerne om at 
etablere en 3 meter høj ø ud for vores havn, 
som evt. sænketunnel fra Lynetteholmen kan 
komme op på, og ringvejen kan blive tilsluttet 
Amager motorvejen. 
 
Kan klubberne blive liggende på Kastrup Ny 
Lystbådehavn? Mister vi udsynet til Øresund? 
Tilsander havnen og forringes vand-
kvaliteten? 
 
Vi var ikke inviteret til en workshop i 
kommunen mht. udvikling af Kastrup Nye 
Lystbådehavn, og så er det jo ingen skal ikke 
at møde op. Men vi har bedt om at blive holdt 
orienteret og taget med på råd. 
 
Forsikring 
 
Vi er i gang med at skifte forsikringsselskab, 
da vi ikke er tilfredse med den service First 
giver, og vi ikke længere er afhængig af dem 
mht. ansvarsforsikring af vores både, da 

DFfR har tegnet en sådan for alle Danmarks 
roklubber. 
 
Bådklargøring 
 
Vi har fået leveret nogle andre spændholter til 
vores coastal både. Flere har været utilfredse 
med de sko, som man skulle have fødderne 
ned i. De nye spændholter er med remme, 
som vi kender dem fra inriggerne. 
 
Vi har fået leveret otte big blade årer, som 
skal bruges til vores nye 4-årers og 2-årers 
Lynette og Margretheholm. Vi har selv 
monteret årerne med klamper, og Johnny har 
givet tilsagn om at male årebladene med 
vores logo. 
 
Og så er vores nye 4-årers inrigger endelig 
kommet, så den kan blive døbt til stander-
hejsningen. Bådebygger Lars fra Grejsdalens 
Inriggerværft har beklaget dybt, at Covid19 
havde sat værftet på halvt blus, så vores båd 
ikke blev færdig til vores 90 års jubilæum. 
Som et plaster på såret har han leveret 
båden frit, og det er rigtig dejligt, da vi så 
sparer udgifter til leje af trailer, transport-
forsikring, benzin, brobizz og tiden for to 
mand med at hente den. 
 
Til sidst i Nyhedsbrevet er der en oversigt 
over, hvem der skal vinterklargøre hvilke 
både. Hvis tidspunktet ikke passer dig, så 
kontakt bådformanden. 
 
Roning 
 
Ønsker du vinterroningstilladelse, så henvend 
dig til rochefen. Du kan se reglerne i 
roreglementet på hjemmesiden. 
 
Juleroning aflyst! DFfRs Københavnskreds 
har pga. Corona afstandskravene aflyst 
juleroningen, hvor vi plejer at mødes i B&W 
Roklubs lille klublokale til gløgg og 
æbleskiver. 
 
Vi har fået to nye lokalstyrmænd; nemlig 
Klaus Spang og Jan Egholm. 
 
Vi havde kun ét 35+ herre hold med i første 
runde af 4GP – vinter Grand Prix, hvor man 
roede distancerne 100 m, 200 m, 300 m,  



400 m og 500 m med 3 minutters mellemrum. 
Pauserne blev benyttet til at få pusten og 
notere tiderne ned i. På holdet var Lars, 
Carsten, Mogens og Kim. Se mere om de fire 
andre runder i 4GP på www.8gp.dk og meld 
til rochef Carsten, hvis du gerne vil på hold. 
For at holde afstand ror de fire roere på hvert 
sig ergometer. Deadline for at ro runderne er 
hver den 15. i måneden. 
 
Ny opvaskemaskine 
 
Der er truffet beslutning om hvilken Miele 
opvaskemaskine, der skal anskaffes. Nu 
forhandles pris og levering med to 
leverandører. Prisen er cirka 22.000 kr., 
hvoraf Øresunds Ældreroere giver ca. 
halvdelen. 
 
Generalforsamling 
 
Den årlige generalforsamling afholdes tirsdag 
den 16. februar kl. 19.00. 
 
Husk, vi skal vælge en ny formand for de 
næste to år. Så gå bare i gang med at 
motivere dig selv eller nogle af dine 
klubkammerater til at påtage sig posten og 
stå i spidsen for klubbens udvikling. 
 
Bestyrelsen 
 
 
Svømning fredage kl. 18.00 i 
Korsvejsbadet 
 
Corona reglerne er således: 
 
Der må max. være 10 personer i 
omklædningsrummet ad gangen. 
 
Der må være max. 75 personer i bassinet 
samtidig. 
 
Afstanden mellem svømmere skal være  
2 meter, dvs. 4 kvadratmeter vandareal pr. 
person i bassinet. 
 
Holder du pause ved bassinkanten, skal der 
være min. 1 meter imellem jer. 
 
 
 

Standerstrygning 2020 
 
Formandens tale: 
 
I nat stiller vi uret 1 time tilbage … som om 
2020 ikke har været langt nok !? 
 
Corona har gjort denne sæson til den 
mærkeligste i min tid som medlem af 
Roklubben Øresund. 
 
Vi nåede lige at afholde Lokalstyrmands-
kursus, inden landet blev lukket ned i marts, 
og en lang række arrangementer blev aflyst. 
Så blev der gradvist åbnet igen. Sidst i april 
kunne vi ro individuelt i sculler, så i 2-åres på 
faste hold, og så i maj 10 personer på samme 
hold i alle bådtyper. Alle, der gerne ville ro, 
kom på hold! Godt arbejde! Det gjorde, at 
nogle roere kom tidligere på vandet i forhold 
til hvad de plejer.  
 
I juni kunne vi så smide spændetrøjen, da 
forsamlingsforbuddet hæves til 50 personer, 
og vi kommer tilbage til den almindelige 
fælles roning og fælles spisning tirsdage – i 
behørig afstand og med afspritning af 
hænder. 
 
Vi har vasket og sjasket i sulfovand – aldrig 
har vores både været så rene. 
 
Pga. Corona restriktioner og dårligt vejr har 
roaktiviteten været ca. 8.000 km mindre i år 
end sidste år (24.115 km i 2019), og ligger på 
15.474 km. Vi har heldigvis nogle stædige 
roere, som har holdt gang i roningen og slået 
ekstra ture op på Rokortet. Birgit har roet sig 
til en guldåre, og Ulrik og Grethe har roet sig 
til en sølvåre. 
 
2020 blev også det år, hvor vi måtte ringe  
1-1-2 for at få reddet et mandskab i land, da 
de blev overrasket af kraftig vind. 2020 blev 
også året hvor vi måtte skrotte vores elskede 
gamle kaproningsbåd ”Øresund”, hvis stævn 
nu pryder klubhuset. 
 
Heldigvis blev forsamlingsforbuddet hævet fra 
50 til 100 personer to dage før klubbens 90 
års fødselsdag, så vi kunne afholde en 
vellykket reception med grill buffet. Og når 
man inviterer 100 gæster, så skal der jo 



gøres rent, og vi kan nu glæde os over at 
klubhus, sauna og bådehal er blevet shinet 
op. Og så fik vi lavet et flot jubilæumsskrift. 
 
Da vi kom sent i gang med at ro, fik vi kun ét 
hold med til Sved-på-panden roning, og til 
Amager Regattaen deltog Tordenskjolds 
Soldater i 6 løb og vand +70 års løbet. Det 
blev kun til to madpakketure: Én Amager 
Rundt, som blev forkortet til en havnetur pga. 
blæst og en tur til Ishøj. Sidst på sæsonen 
var en 4-åres på løvfaldstur på Furesøen. To 
dejlige arrangementer var Mini-roning og Grill 
på Stranden. 
 
I september måtte vi så igen kun samles 50 
personer, og sociale arrangementer måtte 
ikke afholdes i vores klubstue. Corona 
smittetallene faldt, og i tirsdags planlagde vi 
så standerstrygning og opstart af fælles 
spisning til klubaften. 
 
Så steg Corona smittetallene igen denne uge, 
og anden bølge af virus slog ind over os! Nu 
er forsamlingsforbuddet igen på 10 personer 
fra på mandag. Genstart af vores hyggelige 
klubaftener med spisning efter diverse 
motionsaktiviteter kommer ikke til at ske den 
næste måned.  
 
Vi troede, at vi var ude i en spurt. Det viser 
sig, at vi er ude i en maraton. 
Vi håber, medlemmerne holder ud, og ikke 
melder sig ud. Forhåbentlig bærer 
fællesskabet os igennem denne krise. 
 
Vi skal have taget standeren ned, og 
traditionen tro er det den nye roer, der har 
roet flest kilometer, der gør det. I år er det en 
sjælden en af slagsen – dels fordi hun faktisk 
har lært at ro og har et godt træk, og er den 
eneste ”overlevende” kanin – dels fordi hun 
allerede i sin første sæson har involveret sig i 
klubarbejdet ifm. jubilæet og med at slæbe 
sine børnebørn ned i roklubben til mini-
roning. Lene Krag har i sin første sæson roet 
178 km. 
 
 

 
 

 
 
Foto: Klaus Spang 

 
 
 
Bådehold til klargøring af både – 
vintersæson 2020/21   

I år er der tilføjet ”Km: XXX”, som indikerer 
hvor mange km båden har roet i sæson 2020. 

  



Saltholm – 4/11-11/11(onsdag) 
Allan Elgaard 
Lisa Larsen 
Erik Christensen 
Vilhelm Jensen 
Kurt Nielsen 
 

 
Km: 50 

Margretheholm - 11/11-18/11 
Kurt Holm 
Lena Truelsen 
Elsebeth Wehage 
Anne Mette Rasmussen 
Bjarne Knudsen 
Anders Kristensen 
Linda Gjøe 
Km: 386 

Middelgrund - 18/11-1/12 
(Stor reparation efter haveri) 
Mogens Jørgensen 
Claus Salling 

Ulrik Klixbull 
 
 
 
Km: 0 

Drogden –1/12-8/12 
Carsten Bekker 
Susanne Havreland 
Grethe Jørgensen 
Toni Gede 
Birgit Østergaard 
Km: 563 

Lynette - 8/12-5/1/2021 
Ulrik Klixbull 
Lene Kragh 
Jan Lerche Egholm 
Klaus Spang 
 
Km: 484 

Tårnby – 5/1-19/1/2021 
Lars Kayser 
Rikke Hansen 
Gitte Engholm 
Anders Boesen 
Knud Vilby 
Km: 900 

Flinterenden II – 19/1-26/1 
Claus Salling 
Lise Salling 
Lene Jacobsen 

Betina Lie 
Anne Marie Glennung 
Lasse Grønfeldt 
Km: 143 

Lotte - 26/1-2/2  
Mette Grau 
Anne Gredsted  
Jeannie Elgaard 
Kirsten Bendiksen 
 
 
Km: 108 

Peberholm –2/2-9/2 
Kim Westphall 
Nonnie Westphall 
Steen Christensen 
Jan Bregendahl 
Lars Bo Nielsen 
 
Km: 531 

Hollænderdybet – 9/2-23/2 
Palle Rivold 
Birgitte Lundsteen 
Birgit Huniche 
Stig Riiber 
Henrik Lavrsen 
Finn C. Andersen 
Km: 336 

Kongedybet II - 23/2-9/3 
Alex Vestergaard 
Hanne Kierkegaard 
Lis Nielsen 
Benny Nielsen 
Mogens Voigts 
 
Km: 214 

Svaneklapperne – 9/3-16/3 
Mogens Jørgensen 
 

 
 
 
 
Km: 0 

Svalerumpen – 16/3 –23/3 
Freddy Bregendahl 
Birgit Østergaard 
Lis Wos 
Km: 105 

Rasmus Møller – 23/3-30/3 
Preben Henningsen 
Mogens Jørgensen  

 
Km: 160 

Tvilling - 30/3-06/4 
Freddy Bregendahl 
Preben Henningsen 
 
Km: 194 

 
 
 

Årer 
Johnny Svendsen 
Udvalgte årer efter aftale 

Bådvogne 
Efterses sammen med bådene. 
Trækline, sikkerhedsline, 
gjorde efterses. Hjul-/drejeled 
smøres 

Gule markeringer = Øresunds Ældreroere  

 


