Lille havn med store ambitioner

Grand Old Boys 50+ i aktion
ved en tidligere udgave af
Amager Regatta. Privatfoto

To klubber i Kastrup havn er
sammen værter ved Amager
Regatta og DM i havkajak
Den sidste weekend i august

bliver der mulighed for at opleve to af de store maritime
sportsgrene på Amager, når
både Roklubben Øresund og
Kastrup kajakklub er værter,
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Annoncering på GEDEMARKEDET er gratis for private
for genstande op til 1500 kroner, ting som bortgives eller
byttes væk. Ydelser mod betaling medtages ikke.
Nu også pladsen for private loppedmarkeder. Husk at
maile i god tid.
Annoncering kan kun finde sted ved opgivelse af
fastnettelefoner eller mobiltelefoner med registreret ejer.
Annoncer med telefonnumre, som ikke kan identificeres,
optages ikke.
Tårnby Bladet påtager sig intet ansvar for lødigheden
af de udbudte genstande, men forbeholder sig ret til at
redigere eller helt udelade annoncering.
Ønsker om at blive optaget på GEDEMARKEDET skal
mailes til redaktionen@taarnbybladet.dk
Grundet flytning givet et kært arvestykke – et
opretstående klaver - væk. Det skal ikke
koste noget, blot at du/I selv afhenter. Kontakt
redaktionen, hvis du/I er interesseret.
Aquatrolley a 300 al-ko. Batteridreven. Vand
uden tunge vandkander eller en vandslange, 26 liter
vandtank. Genopladeligt batteri 12 VDC skal nykøbes
(150,- kr. på nettet). Let at fylde og rengøre. Lang
bruserarm medfølger. 500,-. 32 51 08 73
Sofabord fra Vestergaard, Chr.havn i lys
lakeret eg med 2 klapper og avishylde, afrundede
kanter. Længde (udslået) 1.38 m, bredde 74 cm,
højde 55 cm. Kr. 800,- Tlf. 41579585
Privat loppemarked. Hvide
hverdagstallerkener, kopper, kokkeknive, knivblok,
badevægten og meget mere fra kr. O - 50,- - samt
dametøj str. M, L og XL, støvler, sko, sandaler str.
39 - 40, fra kr. 0 - 100- pr. del/par. Ring for aftale
42788349.
gammelt, dovent øl. Er der nogle af Tårnby
Bladets læsere, som har noget gammelt, dovent
øl stående? Her på Langbakken er vi ved at blive
kvalt i dræbersnegle, men har sat sneglefælder op,
som kræver øl for at fungere! Vi afhenter. Kontakt
bevartaarnby@gmail com.
Tegneserier Sælges:
En stak Anders And i alt 20,- kr.
En stak Jumbobøger i alt 20,- kr.
En stak Lucky Luke Albums 20,- kr.
En stak Garfield Albums 20,- kr.
Andre tegneserier i alt 20,- kr.
Lække amerikansk picnickurv: 150,- kr. alle 21
15 07 85
Redaktionen

ved hver sin maritime konkurrence på hjemmebanerne
i det lokale farvand ud for
Kastrup havn. Det er frivillige
lokale klubmedlemmer, der
står bag både planlægning og
afvikling af begge begivenheder.
Roklubben Øresund er vært
ved Amagerregatta, som i år
fejrer 60 års jubilæum. Lørdag 29. august går starten kl.
12.00 til årets kaproning mellem Amagers fem roklubber.
Der er allerede nu lagt op til
hård kamp mellem roerne fra
Dragør Roklub, B&W Roklub,
Amager Ro-og Kajakklub, Roklubben Øresund og de forsvarende mestre fra Roklubben SAS.
Banerne er udlagt med
start ved Scanport havn ved
Kystens Perle og mål ved Kastrup ny lystbådehavns ydre
mole.

På hele strækningen er der
nok at opleve for publikum.
For på samme tidspunkt skyder Kastrup kajakklub årets
DM i havkajak-rul og teknik i
gang. Samme lørdag afvikles
nemlig DM i grønlandske rul
i Scanport havn ved Kystens
Perle.
DM i havakajak strækker
sig over to dage. Søndag 30.
august kan publikum således
opleve DM i teknik fra nærmeste hold, når der åbnes
for gangstien på landanlægget Digevej. Herfra er der god
udsigt til teknikbanen, hvor
roerne vil dyste i actionprægede øvelser - både stående,
siddende og med bunden
i vejret på kajakken. Der er
mange deltagere fra lokale
klubber, men også roere fra
hele Danmark, som vil komme
og dyste i de mange variationer af grønlandske rul og
teknikker. Til DM i havkajak
vil der være en speaker, der
giver publikum indsigt i disciplinerne.
Roklubben Øresund og Kastrup kajakklub, ser frem til

En af de lidt mere specielle
discipliner, der kan opleves
ved DM i Havkajak i Kastrup
Havn slutningen af august.
Privatfoto.
at byde alle deltagere og ikke
mindst publikum velkommen
til de mange spændende løb i
de seværdige arrangementer.
Lørdag anbefaler begge klubber, at man som publikum
starter i Scanport havn, hvor
der både er udsyn til startfeltet i Amager regatta og mulighed for at se nærmere på
hvad det kræver af roeren, at
vinde DM i Grønlandske rul.
Særskilt program på
facebook; ”DM havkajak.”
Kastrup Havn, weekenden
29.-30. august kl. 12-16.
jli

Luften var 15, vandet 16 og
pigerne alle godt over 17½
Den årlige redningsøvelse
for Øresunds Ældreroere løb
af stablen blæsevejr og vandet (is-) koldt.
Af Vilhelm G. Jensen
Foto: Kurt Pedesen,
Amager Fotoklub

Der var som sædvanligt mødt
mange ældreroere(17) op
på molen i Gl. Kastrup Lystbådehavn, hvor de modige
medlemmer gjorde sig klar
til at gennemgå øvelsen. De
resterende, havde mange
”vandede ” undskyldninger
for ikke at gennemgå øvelsen,
så som vandet var koldt, en
havde været til frisør dagen
før, andre havde ikke taget
tøjet med, fordi vejret ikke var

rovejr.
Efter en kort tur i en toer
(robåd) kom figurrenterne
retur til havnen, hvor de først
viste hvordan man kommer
op i båden, såfremt man er
uheldig og falder i.

De få modige sprang nu i
vandet i ført svømmeveste for
derefter at forsøge at komme
op i båden. Dette viste sig
ikke at være let, det gik dog
bedre for dem, der var iført
egen indkøbte oppustelige
svømmeveste, som de så samtidigt fik afprøvet.
Derefter var ca. 100 m
svømning i bådhold, mellem to årer fra molen og ind
til slæbestedet. Dette gav
mange kommentarer fra såvel
”bolværksmatroserne” som
fra roerne/svømmerne.
Alle var nu blevet en oplevelse rigere, og kunne konstatere, at det vi havde lært i
vinter ved deltagelse i to temadage ved D.F.f.R, Danmarks
Forbund for Rosport, der omhandlede ”kan man blive for
gammel til at ro”, gav resultat.

