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Medlemsnyt
Udmeldelser: Vort nye medlem i år Lene Boje Madsen er desværre meldt ud igen!
Desuden er vort nye medlem fra 2004 Annette Bjerregård også meldt ud !!
Det går den forkerte vej.
Peter Clausen har fået et fint bevis på, at han nu kan kalde sig langtursstyrmand. Til
lykke med det endnu engang.
Amanda og Andrew har været til praktisk styrmandsprøve med Valther. Det bliver
spændende om de nu kan kalde sig minilokalstyrmænd.
Erik og Frede

Lodtrækning om KK-Fondens båd.
Bestyrelsen for KK-Fonden har fordelt lodderne til ansøgerne. 11 klubber har ansøgt.
SAS har 6 lodder ud af 57 og dermed over 10% chance for at vinde båden. Se mere
om KK-fonden i det røde hæfte.
Lodtrækningen finder sted i forbindelse med forårskaproningen på Bagsværd Rostadion søndag 22. maj. Resultatet af lodtrækningen vil blive meddelt straks, og overdragelse af den 2-åres inrigger finde sted til den vindende klubs repræsentanter.
Erik
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Mindeord omkring vor rokammerat Palle Jørgensen,
som døde 21. marts kun 63 år gammel:
Min ældste ven og elevkammerat Palle er død.
Palle og jeg blev sammen med flere andre ansat som elev i SAS i 1958.
De fleste af os boede på små værelser rundt omkring på øen og savnede et sted med aktivitet og godt kammeratskab. Dette fandt vi i roklubben SAS, og selv Palle, som var ærke
københavner fra Nansensgade, fandt sig godt tilpas i klubben.
Den første oplevelse i klubben glemmer jeg aldrig. Palle og jeg skulle have vores første
instruktionstime af klubbens myndige formand Thorkild Brønnum. Da vi havde lært at
komme ned i båden, bandt Thorkild båden fast i broen med fanglinen og satte sig på en
stol på broen og gav os så de første vigtige instruktioner i roningens ædle kunst. Vi følte
os ret meget til grin over for de andre medlemmer.
Men vi fik det lært og har sammen haft utallige gode oplevelser på vore ture til Dragør
(kro) og Benzinøen, som var de yderste punkter i lokalfarvandet. Derudover havde vi
også mange skønne langture.
Palle har gennem årene gjort et stort arbejde i bestyrelsen for både roklubben og GAS, ja
Palle opfandt GrillGAS, som jo lever i bedste velgående.
Palle fandt også sin elskede Inge i roklubben. Inge var i starten ’optaget’, men det kunne
Palle ikke tage sig af – han havde allerede en plan. Sammen har de haft masser af gode
oplevelser, ikke mindst da Palle var udstationeret som SAS stationschef i Nairobi.
Palle var en stor igangsætter og stod bag en hel del ”klubber” (kort, mandagsroning, badminton, malerklub, etc.), som nu alle får et stort problem med at tage over.
Palle, Just og jeg har i de senere år haft et mandagshold, hvor vi med stor fornøjelse har
roet kanalerne tyndt. Kombinationen af Palles muntre historier fra SAS Cargo og Just’s
store viden om både de historiske og de nye bygninger, som vi passerede undervejs, gjorde disse ture til en stor oplevelse, som jeg vil komme til at savne.
Palle fortalte en munter historie ude fra SAS om startproblemer med et nyt EDB-system.
En hund FIDO var kommet med luftfragt og blev ved en fejltagelse kørt på lager blandt
titusinde andre forsendelser. EDB systemet kunne ikke fortælle, hvor FIDO var placeret,
så i tre dage ledte alle mand efter FIDO. Først da FIDO begyndte at pibe, fandt man dyret. Heldigvis i fin form, men dommen over SAS Cargo var ikke flatterende.
Vi har sågar roet Amager Regatta-oldboys race, dog uden større held, idet vi havde glemt
at sætte bundprop i.
Palle var altid i højt humør, hans kadence i såvel roning som i livets andre gøremål kunne
gøre os andre stakåndede, men vi nød hans selskab. Alle der kendte og holdt af Palle vil
savne ham.
Æret være Palles minde
Bent
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Heldagstur til
STRUCKMASPARKE
Kr. Himmelfartsdag
Torsdag den 5. maj 2005
Vi mødes i klubben kl. 08.00 og ror op til Skodsborg, hvor vi deltager i kredsens
årlige arrangement.
Her spiser vi vores medbragte mad i selskab med roere fra kredsens øvrige klubber.
Efter frokost og et par hyggelige konkurrencer, ror vi hjem igen og forventer at være
tilbage kl. ca. 17.00.
Skriv dig på deltagerlisten på opslagstavlen
Valther

PISEROIG
For de
Morgenfriske
Er der stemning for en rotur tidligt pinsemorgen til Trekroner og se solen danse, når den står op i Skåne?
Vi har tidligere været meget heldige med vejr og vind til denne tur.
Mødetid i Roklubben er kl. 02.45 præcis.
Udenfor Trekroner tager vi en kop kaffe og en gl. d. Når vi har stirret os mæt på den
dansende sol ror vi tilbage til klubben og sætter os til morgenbordet.
Skriv dig på tilmeldingslisten på opslagstavlen, så ser vi om der er interesse for at
gentage turen.
Valther
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Gamle SAS ungdomsroere.
Vi er 4 gl. ungdomsroere (Jørgen, Anne, Helle og Robert), der har prøvet at få kontakt med de fleste gamle SAS ungdomsroere fra 1958 og frem.
Vi vil herved indbyde jer til et arrangement i SAS nuværende roklub i Sydhavnen.
Mødested:
SAS Roklub d. 28 maj 2005 kl. 1400
Islands Brygge 66B
2300 S
telefon: 32573490
14.00
15.00
18.00

Vi starter med en kop kaffe / vand eller øl
Rotur for dem der har lyst ---------- HUSK ROTØJET
Gåtur eller hyggesnak for dem der hellere vil det.
Tænder vi grillen –
Vi regner med at sørge for salat, brød, kartofler/kartoffelsalat og is -----DU SKAL SÅ SELV SØRGE FOR AT TAGE DET KØD MED SOM DU
VIL/KAN SPISE.
Hvis du har lyst til at komme med noget af tilbehøret, salat/pastasalat/
kartoffelsalat/brød/kage eller andet - så skriv endelig tilbage herom – alt vil
være velkomment.

Hvornår vi slutter vil tiden vise, men der er mulighed for at overnatte f.eks. på vandrehjemmet lige i nærheden, Danhostel Copenhagen Amager, Vejlands Alle 200, tlf.
32522908.
Hvis du har nogle billeder fra dengang, så tag dem endelig med – så vi kan genopfriske gamle minder endnu bedre.
Der kan købes drikkevarer i roklubben til rimelige penge, men du kan også selv vælge, at tage det med du vil drikke. Vi har ikke helt styr på hvad det kommer til at koste (for de ting vi investerer i ) men det bliver højst omkring 50 kr. pr. person.
Har du spørgsmål eller gode ideer til dagen, så skriv eller ring.
Vi håber selvfølgelig, at alle kan komme og beder dig komme med tilbagemelding
senest 1. MAJ til Robert – e-mail: Robert.Hagen@sas.dk, tlf. 32517624, Helle tlf.
43733765, Anne tlf. 39654915
Tag selvfølgelig mand/kone/ven/veninde med.
Hilsen fra 4 gl. ungdomsroere.

6

Referat af bestyrelsesmøde den 12.April 2005 hos Karsten.
Til stede var:
Jan Peter de Baan, Erik Nielsen, Valther Jørgensen, Helle Clemensen, Peter Clausen, Robert Hagen og Karsten Felland.
AGENDA
REFERAT
Flere datoer rettet i kalenderen fra sidste referat
1
Godkendelse
af sidste
referat
BKC afslutning 19. april.
2 Roning
Instruktion
Instruktionsmøde/medlemsmøde samme dag flyttet til 21.april
"Instruktionsvagter" på faste dage i kalenderen kan komme på tale,
der er ca. 10 instr.
Valther laver liste og indkalder passende instruktører.
Der laves opdateret telefonliste, som ophænges på opslagstavlen
Kalenderen skal rettes på web, så den 19. kan bruges til BKCafslutning tirsdag.
Valther skal huske at melde sig til mødet i Hellerup denne dag
Der skal laves "introduktionsfolder" til Portalen og Inside SAS
Åbent hus
1) den folder vi har skal revideres og være klar til den 26.
(og til mappen i klubben i øvrigt)
2) ungdomsroernes "julefolder" skal rekvireres/genoptrykkes spørg
Frede
3) findes Dffr's introduktionsfolder stadig, og kan den bruges ? spørg
Søren
Der skal købes kage til Åbent-hus-aftenen
Rettigheder Peter Clausen har deltaget i kursus og fået sit langtursstyrmandsbevis.
Sved på pan- Medlemslisten skal opdateres hos Anne Marie.
1X4-åres båd og 2X2-åres er det foreløbige skøn på vores deltagelse
den
i år, den ene 2-åres er "den faste" med: Lis, Pia og Just, den anden
skulle være: Bettina, Jan og Michael O, har de en reserve?
Meld jer til på den ophængte liste !
Vi har dommer: Søren, udlægning af bøjer: Erik, og Lis skal spørges
om madproduktion
Vi kan komme til at låne 2-åres både ud til Hellerup, Gefion og
Lyngby damer samt 4-åres til Skovshoved.
Ture og arrangementer Opslag om sprinterregatta skal laves. Inriggerne skal bemandes ?
Sørens oplæg til ferielangtur mangler tilmelding på opslagstavlen
3 Uro

Vi har stadig 4 aktive. Der er desværre ikke sket tilgang skønt godt
arbejde ved SAS-Klubbens juletræsfest i Bella Centeret.
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4 Økonomi Fint regnskab iflg. kassereren.
Byggeregnskabet skal opgøres, der er brugt penge til minigraver og
fundablokke. Pris på isolerede tagplader (ikke indeholdt i budget) skal
overvejes. Vi skal overveje hvilken bådtype der skal bestilles hos bådebyggeren, vi står for tur. Måske bliver det en 4-åres i stedet for
Thorkild. Måske skal Skjold (en Slagelsebåd) udstationeres på Hammergården. Vi skal undersøge hvem der står for vedligeholdelsen ved
en eventuelt udstationering/gave. Morten Storgaard kontaktes.
Det eneste nye medlem er udmeldt igen. Han ville hellere ro i Farsø
Roklub, han er SAS-ansat og har roet i Rungsted, men han skal så kun
betale næste måneds løntræk.
Kassereren ønske flere nye medlemmer !!!
5 Materiel

Påhængsmotoren til motorbåden skal repareres.
Just er i gang med nyt dæk på Hugin. Bånklargøringsdagene starter på
onsdag. Peter har gennemgået forhjulene på alle bådophalingsvogne.
Bundpropper på flere både sidder så fast. at de kan ikke udtages.
Det drejer sig f.eks. om forrummet på Mimer og Hugin. Robert og
Karsten ser på en udboring på torsdag. Nye propper skal bestilles

6 Hus

Plan for fortsættelse af den overdækkede terrasse skal laves.
Smeden svejser tagkonstruktion efter nye målsatte tegninger, korrigeret efter de nedstøbte befæstigelsesankre i fundamentet. Den ene tagflade bliver længere end den anden for at følge eksisterende hus og få
så meget plads som muligt. Karsten kontakter Peter Engell for at planlægge næste arbejdsdag som enten kunne blive den 23. o g 24. april
eller den 7. og 8. maj. til samling og rejsning af stål spærene.
Opslag til opslagstavlen ophænges 14.04 til bådklargøring.

7 Kreds og Jan Peter skal til formandsmøde den 25. april, hvem tager med ?
forbund
Valther skal huske at tilmelde sig til rochef mødet i Hellerup.
Der er ikke noget nyt om lokalplanen for det område som vores klub
ligger i.
Blad / web Frede mangler altid indlæg til næste blad. Husk at tænke frem, ellers
bliver bladet til et "hvad er der sket i min klub, mens jeg ikke var der
blad".
Det er en god idé at den der har ansvaret for et arrangement også sørger for at få et indlæg til bladredaktøren i tide inden, udover selvfølgelig en eventuelt kommentar med billeder og en god historie efter arrangementet. Dette kan naturligvis "udliciteres" så man ikke selv står for
det hele, selvom man har ansvaret.
Ændringerne på hjemmesiden er lavet så nye roere kan se hvad det
koster, finde en elektronisk indmeldelsesblanket, men
"NYHEDERNE" er stadig lidt for gamle !!!
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Afslutning på BKC Løbehandicap
Efter en god lang vintersæson med løb hver tirsdag fra Bryggen og ned til Sjællandsbroen, har vi nu fået en vinder i Løbehandicappen 2004-2005.
Igen har Valther Jørgensen fra SAS, formået at lave de små forbedringer der skal til
fra gang til gang, med deraf følgende bonuspoint, som tilsammen med nogle høje
point har givet sejren.
Der var skarp konkurrence med SASs Michael og BKCs Kenneth Madsen om de
øverste pladser, men da Kenneth havde for god økonomi og lyst til at holde skiferie i
tide og utide, har hans fravær gjort at han tabte point og ikke kunne hente Valther ind
igen.
Så igen skal vi sige tillykke til Valther Jørgensen, SAS for den fremragende indsats.
Vandrepokalen vil blive overrakt til vinderen ved et lille arrangement med udskænkning, i en af de kommende uger i BKCs lokaler.
I den forbindelse vil vi gerne kunne se et vældigt fremmøde fra de deltagende løbere, således at klapsalverne kan hylde vores vindere ved uddeling af flere præmier
Derudover satser Festudvalget på en rigtig afslutning ved at drage i byen lidt senere
på foråret, og indtage et måltid i ”Galathea Kroen” i centrum, samt fortsætte aftenen
med at gå i en at byens forlystelses etablissementer nemlig ”Pub og Sport” med mulighed for hyggegambling (dart, billard, armlægning)
Det kan oplyses at Galathea Kroen haver et udmærket ristaffel til ca. kr. 175,-.
Drikkevarer betales efter forbrug.
På det efterfølgende ”Pub og Sport” kan der reserveres plads ved billardbordene og
drikkevarer betales ligeledes efter forbrug.
For at arrangerer denne festivitas, behøver vi at vide hvor mange som vil dukke op.
Og datoerne?
• Præmieoverrækkelse fandt sted tirsdag den 19. april kl. 19.00 i BKC.
• Bytur: Fredag den 27. maj. Mødested ”Galathea Kroen” kl. 19.00 (Indtil
andet bliver aftalt)
Besked om deltagelse i bytur gives i de respektive klubber; i BKC til undertegnede
og i SAS til Erik.
Og da bordbestilling sikkert er påkrævet, ønsker vi besked så hurtigt som muligt,
senest 19. april. Mail om deltagelse til:
Erling; eo@niro.dk eller personligt i klubben. (Eller SMS tlf. 60 65 8424)
Erik; Erik.Nielsen@sas.dk
Hilsen Erling, BKC
PS. Se mere om ”Galathea Kroen” og ”Pub og Sport” på ”Google”.
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Resultatliste for 2004-2005 Handicapløb
FraBedste Samlet trukket Finale
tid
point point resultat

Navn
1 VALTHER

20.07

419

13

406

2 MICHAEL SAS

17.13

358

9

349

3 KEETH

16.09

349

349

4 LIS

20.57

304

304

5 ERIK

18.13

292

292

6 ERLIG

15.25

268

268

7 MICHAEL BKC

15.18

262

262

8 JUST

25.15

254

254

9 BODIL

28.30

227

227

10 HERIK

21.05

221

221

11 JA PETER

20.35

167

167

12 JØRGE BKC

20.07

159

159

13 VIBE

27.16

145

145

14 FRAK
15 JØRGE SAS

16.18
30.40

109
85

109
85

16 JOCHE

17.31

30

30

17 KRISTIA B. SAS

17.14

30

30

18 BIRTHE SAS

26.04

18

18

19 EDDIE
20 BIRTE MARIE BKC

16.55
22.05

18
13

18
13

21 MARTI

20.13

13

13

22 KIRSTE SAS

27.00

2

2

23 AELISE

25.20

2

2

24 MICHAEL SB

22.35

2

2

25 KRISTIA KARLSE

16.15

2

2
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ERGOMETERHANDICAP 2005.
Vinterens store turnering er afsluttet. Vinder blev Erik Nielsen foran Valther og Bodil. I alt 22 deltog i konkurrencen, heraf var 4 dog kun med en enkelt gang.
Før sidste runde den 31. marts, førte Erik knebent foran Valther. For at Valther skulle vinde, krævedes at han i sidste runde forbedrede sig mere end Erik og med 6 –7
placeringer foran Erik. Der skete det modsatte. Erik forbedrede sig ”hele” 7 meter og
scorede 90 points medens Valther kun forbedrede sig 1 meter og kun fik 55 points.
Erik blev således en klar vinder. Til lykke.
Før sidste runde lå Bodil på femtepladsen men takket være en forbedring på 5 meter
strøg hun op som en overraskende nr 3. Til lykke.
Vinder af sidste runde blev Ketty, der med en forbedring på 17 meter scorede de 100
points; herved røg hun fra en 9. plads op som nr 4; en placering hun dog må dele
med Lis.
Slutresultatet efter fratræk af et resultat blev:
Nr. 1:
2:
3:
4:
4:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16
17:
17:
17:
17:
21:
21:

Erik Nielsen
Valther Jørgensen
Bodil Jørgensen
Lis Krøner
Ketty Hansen
Søren Uldall
Jan Peter de Baan
Elsebeth Werge
Kristian Bøckhaus
Michael Olesen
Vibe A. K. Jørgensen
Robert Hagen
Peter Clausen
Anni Rejnstrup
Just Holm
Niels Friis
Thomas Hagen
Jan Tobiasen
Axel de Baan
Helle Clemensen
Henrik Hagen
Anna Hagen

415 points
350 ”
330 ”
305 ”
305 ”
285 ”
260 ”
250 ”
245 ”
235 ”
230 ”
225 ”
195 ”
190 ”
140 ”
120 ”
100 ”
100 ”
100 ”
100 ”
70 ”
70 ”
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Der er fire parametre der er med til at bestemme hvor man ender på resultatlisten:
1.
2.
3.
4.

Ud af de 6 runder skal man helst være med de 5 gange. 1. resultat trækkes
som bekendt fra. Er man væk 1 gang , er der ikke noget at trække fra.
Teknik og muskelkraft spiller naturligvis en rolle, men det neutraliseres
delvis gennem….
Handicap-beregningen, hvor der tages højde for køn og alder.
Taktik indgår også. Skal man undertiden holde lidt igen? Det kan være en
farlig satsning og det taktiske spil imødegås da også væsentligt ved at 500meter tiden og antal roede meter er skjult på displayet.

Ser vi på de største forbedringer i forhold til det beregnede handicap, ser det således
ud:
Valther
179 meter
Erik
178 ”
Lis
170 ”
Kristian
133 ”
Jan Tobiasen
127 ”
Ser vi bort fra aldershandicap’et og går til det rene scratch (d.v.s. uden handicap) og
hvor det alene er flest roede meter på de tre minutter der tæller, ser rekordlisten således ud:
Damer

Herrer
Thomas Hagen
Erik ielsen
Michael Olesen
Jan Tobiasen
Jan P. deBaan

886 meter
882 ”
864 ”
846 ”
843 ”

Vibe A.K, Jørgensen
Lis Krøner
Helle Clemensen
Elsebeth Werge
Anni Rejnstrup

733 meter
728 ”
726 ”
703 ”
688 ”

Som sædvanligt sluttede sidste runde med en omgang BSE-gryde med salmonellaæg = forloren skildpadde. Det var i år mesterkokkene Erik og Valther, der trods ovnproblemer fremtryllede denne herlige og utroligt velsmagende delikatesse.
Vel mødt næste år.
Valther
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BY-O-løb 2004/2005.
Det har været en særdeles positiv oplevelse at arrangere BY-O-løb her i den overståede vintersæson. Ingen kan huske, at der har været flere deltagere tidligere år end i
år. Det gør det sjovt, at være arrangør. Og at nogle af deltagerne så næsten har pas
med når de kommer (kører laannggt for at deltage), ja det er dejligt at være løbsudlægger.
Så derfor kan jeg allerede nu bekendtgøre, at jeg da sikkert også gerne vil lægge poster ud de mest mærkværdige steder i den kommende sæson 2005/2006.
Endnu engang rigtig mange tak for den store deltagelse.
Løbsudlægger Søren
PS. Det forlyder, at løbs/postudlægger Søren selv har problemer med at finde posterne. Hvordan mon det gik med revisionen på hans nye arbejde?
Redaktionel bemærkning.

BY-O-løb stillingen efter sidste løb 7/4.
Lang rute
Michael Olesen
Jan Peter de Baan
Erik Nielsen
Kristian Bøckhaus
Lis Krøner
Valther Jørgensen
Kurt Holm
Jan Christiansen

Kort rute
50
43
41
35
31
30
22
6

Pia Madsen
Frede Madsen
Jørn Rasmussen
Elsebeth Werge
Pia Dorthea Rafn
Anni Reinstrup
Ketty Hansen
Just Holm
Anna Hagen
Robert Hagen
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44
44
40
40
34
32
28
28
7
7

Rostatistik 2005 (fra 26. marts)

KM jagerklubben 2005

1
2
3
5
6
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Matilde Madsen (uro)
Michael Olesen
Bettina Eisvang
Jan Christiansen
Jan Peter de Baan
Frede Madsen
Lis Krøner
Pia Boel Madsen
Anni Reinstrup
Bent Werge
Bodil Jørgensen
Elsebeth Werge
Ketty Hansen
Peter Clausen
Valther Jørgensen
Vibe Jørgensen

88 km
74 km
63 km
63 km
47 km
14 km
14 km
14 km
11 km
11 km
11 km
11 km
11 km
11 km
11 km
11 km

Erik Nielsen
Søren Uldall
Ketty Hansen
Valther Jørgensen
Peter Clausen
Jan Peter
Jørgen Adamsen
Karsten
Jaques
Elsebeth
Anni
Jytte Andersen
Henrik
Hans Jørgen

Gæster

334 km

Just
Bodil

1300
888
800
767
714
654
610
500
456
425
401
360
302
301

Som man kan se ovenover, er KM jagerklubben 2005 startet. Mon ikke vi får et
indlæg om de ofte diskuterede regler til næste gang?
Og så en lille bøn, da flere har efterlyst tider på aktiviteterne i kalenderen. Kan i
ikke sørge for at indsende dem der mangler til Anne Marie og til bladet her, da det
er ret besværligt og ofte umuligt selv at grave dem frem forskellige steder fra.
På forhånd tak.
Redaktøren

Vel Roet udkommer 10 gange om året og trykkes i A5 i 180 eksemplarer.
Vi modtager gerne reklamer i A4, som vi så trykker i A5.
Priserne til VEL ROET er per blad:
Hel bagside i farver: 250 kr (er pt optaget fra marts-juni 2005)
Hel side i sort/hvid: 150 kr
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Kalenderen
Maj
1.
5.
10.
15.
21-22.
25.
28.

09:30
08:00
18:30
02:45
18:30
14:00

Fællestur med Øresund
Kr.Himmelfartstur til Struchmannsparken (kredsarr.)
Sved-På-Panden / HDR
Pinsetur
Copenhagen Regatta, KK lodtrækning
Sved-På-Panden / SAS
Træf for gamle SAS ungdomsroere

Juni
5.
8.
9-11.
9.
18-19.
25.
27.

18:30
10:00
18:30

Fællestur med Øresund - Saltholm
Lagkagetur til Gefion (kredsarr.)
Fællestur med tyskerne
Sved-På-Panden / HDD
Weekendtur til Nivå
SAS Sprinterregatta
Sved-På-Panden / SAS

Juli
3.
10.
23.
26.

09:30

18:30

Fællestur med Øresund - Amager Rundt
Roklubben Øresund fejrer 75 års jubilæum
Staines Regatta
Sved-På-Panden / HDR

August
6.
7.
7.-11.
?
10.
21.
25.
27.

10:00

18:30
18:30

September
2-3.

Kanindåb
Fællestur med Øresund - Humlebæk
Ferielangtur Skanderborg
evt fællestur til åbning af Amager Strandpark
Sved-På-Panden / SAS
G.A.S. Grill
Sved-På-Panden / HDR
Amagerregatta

Karlebo maraton

4.
9.

10:00
18:30

Fællestur med Øresund—Havnen
Sved-På-Panden / SAS - Afslutning

29.

14:00

Standerstrygning

Oktober

Faste aktiviteter:
Mandage Ungdom, kl 16:15
Tirsdage Roning - der sættes hold kl 17, efter roningen fælles kaffebord
Onsdage Outriggerroning?
Torsdage Roning - der sættes hold kl 17, efter roningen fælles kaffebord, klubaften
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