Vel Roet

Juni-juli 2005
Rejsegilde for vores
nye overdækkede terrasse

Medlemsblad for Roklubben SAS
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ROKLUBBE SAS
Postbox 150
2770 Kastrup

Islands Brygge 66 B, 2300 S
3257 3490



Roklubbens bestyrelse:
Formand
Jan Peter de Baan
Ambra Allé 48
2770 Kastrup
 3252 7717 / 2289 1264
arb.: 3232 2655
jan-peter.de-baan@sas.dk

Kasserer
Erik Nielsen
Pårupvej 6
2770 Kastrup
 3252 0106
arb.: 3232 7467
erik.nielsen@sas.dk

Rochef
Valther Jørgensen
Thuja Allé 15
2770 Kastrup
 3252 3373

Ansvarlig kaproning
Helle Clemensen
Hyben Alle 92
2770 Kastrup
 3251 6792

Parkforvalter
Peter Clausen
Scandiagade 62
2450 Kbh SV
 3379 4498
arb: 3232 3099
peter.clausen@sas.dk

Suppleant/materiel
Lars Hansen
Østrigsgade 5, st.th
2300 Kbh S
 3252 2662

Suppleant
Robert Hagen
Gyldenvang Alle 29
2770 Kastrup
 3251 7624
arb: 3232 5776
Robert.hagen@sas.dk

Suppleant
Just Holm

Ungdomsleder
Pia Madsen
Violinvej 31
2730 Herlev
 4484 9661

Støtteforeningen G.A.S
Formand: Lis Krøner
Ingolfs Alle 53
2300 Kbh S
 3255 9032

piaboel@privat.dk

lis.kroener@tiscali.dk

helle.clemensen@sas.dk
Sekretær/Husforvalter
Karsten Felland
Studsbøl Allé 81
2770 Kastrup
 3251 6361
karsten.felland@sas.dk

Udenfor bestyrelsen:
Internet
Anne Marie Hein
Kongshvilebakken 18
2800 Lyngby,
 4588 1113
arb 3232 2590
A.M.Hein@tele2adsl.dk

Deadline for næste Vel Roet er 22. juli 2005
Bladet udkommer i begyndelsen af august 2005

Indlæg sendes til velroet@privat.dk, se dem på http://velroet.nervous.dk
Indlæg modtages næsten i ethvert format og illustrationer er meget velkomne.
Redaktør: Frede Madsen  4484 9661 arb: 3614 5775
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Medlemsnyt
Elsebeth kan nu kalde sig lokalstyrmand, Tillykke !
Amanda og Andrew har været til praktisk styrmandsprøve med Valther. Det bliver
spændende om de nu kan kalde sig minilokalstyrmænd (gentagelse fra sidste blad)!
Frede

SKAL DER RO’S? - U STARTER "PRIKKERUDE”.
Lørdag d.25/6 er der Sprinterregatta og for første gang er der også inrigger med.
Lørdag d.27/8 er der Amagerregatta, skal vi ikke have spejlet igen i år?.
Har du lyst til at være med, så skriv dig på.
knus Helle

GRILL-aften om torsdagen i rosæsonen
Bestyrelsen har besluttet at vi i rosæsonen skal have en grill-aften hver torsdag, hvor
man SELV skal have noget grillbart med.
Klubben vil købe kul så grillen kan tændes, mens du selv må stå for tilberedningen.
Det er en god ide at slå jer sammen nogle stykker, og skiftes til at tage mad med, så
behøver i ikke at gøre det hver gang.
Det er meningen at grillen skal tændes ved 8-tiden, eller når den første båd kommer i
land.
For at kunne se hvor stort et bål der skal tændes, kommer der søjle på tavlen i klubstuen, hvor du kan markere om du har grillmad med.
Vel Grillet!
bestyrelsen
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Skt Hans aften
Vi skal på behørig vis sende heksen til Bloksbjerg Skt Hans aften.
Inden vi tænder bålet vil vi holde grill-middag, hvor der vil være bøffer, pølser, grillet lever og salat.
Hele herligheden starter kl 18.
Når tusmørket nærmer sig vil bålet blive tændt, forhåbentlig uden at der nogen, der
kommer til skade.
Tilmelding til arrangementet på listen på opslagstavlen i klubben. Vi har brug for
nogle hjælpere til at tilberede maden. Venligst meld dig til på listen i klubben.

Mette og Jan Peter

Pinse-tur 15. maj 2005
Det skete i de dage, at der var en flok morgenfriske roere fra SAS og Øresund, der
valgte at stå umanérligt tidligt op for at nyde pinsesolens dans i godt selskab… ja,
altså dem, der huskede at stå op… ikke, Søren?!
Men vi andre 9 var – om end lidt klatøjede – friske på en tur på vandet i den gryende
dag. Vi skulle traditionen tro ud foran Trekroner og se solen danse bag ved Middelgrundsfortet. Valther havde sørget for godt med kaffe og ikke mindst en Gammel
Dansk – og den GØR godt, som reklamen siger! Også selvom Hr. Rochef havde købt
den nye citrus-udgave ved en fejl. Jeg tror dog, at den smagte de fleste bedre end den
originale version – det blev i hvert fald smagt adskillige gange på sagerne for ligesom at sikre sig, at den nu også VAR bedre…
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Vi kom lidt tidligt derud og gik ind i læ bag stensætningen ved Trekroner. Valther
havde checket tidspunktet for solopgangen, så vi lå trygt i læ i et stykke tid. Så luntede vi roligt rundt om stensætningen, og hvad var det for et syn, der mødte os? Jo, det
var såmænd pinsesolen, der var i fuld færd med sin dans! Sikke noget, sikke noget,
men Valther fandt hurtigt forklaringen på miseren – han havde jo checket tidspunktet
for solopgangen i Danmark og ikke i Sverige. Men det er jo som bekendt dér… mod
øst… i Sverige, hvor solen stod op, ikke?!
Efter lidt udbrud á la ”Næææh” og ”Neeej, hvor er det flot” og adskillige knips med
kameraet gik turen hjemover igen. Det var en skøn tur igennem havnen uden generende havnebusser og –rundfarter, og gæt hvem der ventede hjemme med endnu en
Gammel Dansk? Syvsover Søren! Så han er tilgivet! Morgenmaden med det hele
blev tilberedt og indtaget med stor nydelse, og så tror jeg, at vi var nogle, der skulle
hjem og have en lille lur.
Tak for en skøn tur!
Lise
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Tur til Struchmansparken Kr. Himmelfartsdag.
Kl. 6 om morgenen støjer vækkeuret. Vi skal ud og ro 50 km.
Det er koldt og overskyet – Øv – der var blevet lovet sol op af dagen – holder de
hvad de lover?
Kl. 8 ankomst til roklubben – er der ikke en lille chance for at vi kan starte i Hellerup
som sidste år pga vind? Ingen kære mor – Starten går fra Bryggen.
Frede, Pia og Lis i en toårs og Ketty, Erik, Søren, Elsebeth og Anni i en fireårs.
Frede startede som styrmand i to ”årsen” og så vidt vi ved, var han styrmand hele
vejen til Struchmansparken - Lis og Pia er nogle stærke damer, som gerne vil transportere herren rundt. Pia har vel også sørget for forplejning til selv samme herre.
Anni startede som styrmand, og det gik bare pr. automatik med at få vendt båden den
rigtige vej første gang. Stille og fredfyldt igennem havnen (havnebusserne var endnu
ikke stået op).
Aftalen var, at vi skiftede styrmand for hver 20. min., men – men – men der var nogen i båden som ikke kunne klokken helt præcist.
Elsebeth kunne ikke lide vinden og bølgerne omkring stubben, men Eriks rolige og
stille facon fik hende til at slappe noget af. Anni prøvede at skovle hele Øresund op i
båden, men kun Elsebeth blev våd. Bare ærgerligt.
Første stop var ved 11-tiden i Skovshoved, hvor vi fik en lille mellemmad og Erik
skålede med alle i Dr. Nielsen. Ketty var gået en lille tur, så Erik blev heldigvis nødt
til at skåle endnu en gang, da Ketty kom tilbage.
Vi fik talt med nogle fra Ishøj roklub. Kort efter fire ”årsen” ankom to ”årsen” med
Frede som styrmand. De ror hurtigt de to seje damer.
Efter tre kvarter fortsatte turen med 8 meget lange km. Ankomst til Struchmansparken, hvor der var en del uenighed om, hvor båden skulle ligge, men vi fandt da en
plads. Vandet var temmelig koldt.
Hvem var styrmand i to ”årsen” ved ankomsten? FREDE!!!
Vejret var fint, det havde det været siden kl. ca. 9 om morgenen. Frokosten blev indtaget på den grønne presenning med udsigt ud over Øresund. Frede og Erik serverede
Dr. Nielsen til kaffen – ikke dårligt, godt indslag i arrangementet.
Der var indlagt den sædvanlige tovtrækning, men vi valgte at komme med HIV tilråb i stedet for at deltage.
Ved 14,30 tiden må vi i vandet igen for at få bådene ud, vandet var ikke blevet varmere.
Frede foreslog at blive styrmand i fire ”årsen” på hjemturen, nu da han havde været
styrmand på udturen i to ”årsen” – men den gik ikke.
Turen hjem foregik i etaper. Første stop efter Struchmannsparken var Skovshoved.
Pia havde medbragt en dejlig hjemmebagt kage og kaffe, (tak til Pia) en enkelt Dr.
Nielsen og et stykke chokolade blev det også til.
Vi havde dejlig medvind til Skovshoved – men resten af turen hjem blev roet i stiv
modvind og i konflikt med havnebusserne. Fire ”årsen” var lige omkring Langelinje
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for at hilse på havnefogden. To ”årsen” fortsatte den lige vej hjem, men skulle selvfølgelig lige omkring Slusen. Og hvem var styrmand i to ”årsen” da vi sidst så den?
FREDE!!!

Ankomst klubhuset kl. ca. 18,30 trætte, ømme og våde, men godt tilpas efter en dejlig dag på vandet.
Elsebeth og Anni
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Kort referat af bestyrelsesmøde den 23. maj 2005 hos Valther.
Til stede var: Jan Peter de Baan, Erik Nielsen, Valther Jørgensen, Helle Clemensen,
Peter Clausen, og Karsten Felland.
AGENDA
2 Roning
Instruktion
Rettigheder
Farvand

Sved på panden
Sprinter
regatta
Outrigger

REFERAT
Valther kan godt overskue nuværende instruktionsbehov "kaninerne
vælter ikke ind"
Elsebeth indstilles til lokalstyrmand, Tillykke !
Valther har været til rochefseminar, med indhold: hvad der sker i
Havnen
Valther har været til Havnemøde hvor 6-7 nye gule bøjer til afgrænsning samt roforbud i Kronløbet var hovedemnerne. Valter
venter at en godkendelse af specifikke områder udlagt til erhvervshavn bliver endelig vedtaget. (og udsendt).
Det ville være en god idé at have "en ansvarlig" mere, end Lis. En
tallerken koster penge.
Årets sprinterregatta den 25/6 bliver sikkert bedre besøgt i år nu vi
har inriggere med
Ungdomsroerne skal kontaktes
Øresunds jubilæum den 10/7 skal fejres ved at vi "ror derind og går
hjem"
23/7 er der tur til Staines, vi stiller med 1X4-åres herre og gerne
1X4-åres dame men vi kan desværre ikke fylde 8-eren.

3 Uro

Vi har stadig kun 4 medlemmer

4 Økonomi

Erik har revideret medlemslisten.
Hvervning af nye medlemmer fra CPH, LSG, CSC, Gate Gourmet
forsøges
Politiet i Lufthavnen kontaktes
Det aftaltes at Erik bestiller ny båd fra Greisdalen til levering som
en 2-åres

5 Materiel

Hugin skal stilles/måles ud. Eller er det årene der er noget galt med?
Skjalms bådvogn skal der kigges på. "Falder ned af små hjul"

6 Hus

Terrassen færdiggøres med flisereparation.
Overdækningen færdiggøres med tagplader, og understøbning af
stålbjælker.
Det aftales senere hvor højt op vi skal lukke i siderne. Arbejdsdag
skal laves
Strækmetal på nordlige slæbested skal lægges på snarest
Årestativ skal udvides med aflægningsplads til 2 årer pr. bæring
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7 Kreds og
forbund
Blad / web

Formandsmøde er afholdt
ARK har kontaktet en planarkitekt for udarbejdelse af et forslag.
Jan P er inviteret til møde den 13/6 hos ARK.
"Vel roet" har deadline den 27. maj

9 Eventuelt

Efterladte sko på vores bro fra ARK er ved at blive et problem.
Det tages op med deres formand ved første givne lejlighed.
Furesø vil låne vores både en weekend i august september
Solveig fra Lyngby dameroklub vil låne både til en havnetur
1.weekend i november
Maribo roklub vil låne styrmænd til en Havnetur i september

”Fra Arkivkassen ”v/Karsten
I Roklubbens barndom var det Politimesteren i Tårnby, der bestemte, hvornår vi måtte få en øl til maden, når der var fest. Og der skulle ansøges hver gang.
Det var ikke altid man fik lov, men i 1959 fik vi dog spiritustilladelse
PS. Karsten ved hvor de originale dokumenter findes, og de er ikke tydelige nok til at
kunne bringes her i bladet. /Frede

Slusen rykker nærmere!
I forbindelse med turen til Struchmansparken er det konstateret, at slusen rykker nærmere og nærmere til klubben, så der nu kun er én kilometer til slusen og retur.
Det viste protokollen efter ovennævnte tur, idet fire ”årsen” roede 52 km, mens to
”årsen”, som jo lige skulle ro af med en tur til slusen, roede 53 km.
Underligt.
Styrmand Frede
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Rostatistik (fra 12. maj)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Alle ture
ture
km

Matilde Madsen (uro)
Lis Krøner
Jørgen Pedersen
Erik Nielsen
Ketty Hansen
Frede Madsen
Pia Boel Madsen
Jørgen Adamsen
Peter Clausen
Elsebeth Werge
Lise Andreasen
Michael Olesen
Valther Jørgensen
Anni Reinstrup
Bettina Eisvang
Jan Christiansen
Søren Uldall
Just Holm
Jan Peter de Baan
Jytte Andersen
Jørn Rasmussen
Kristian Bøckhaus
Amanda Spraggon (uro)
Margit Madsen
Jacques Poulain
Andrew Spraggon (uro)
Bodil Jørgensen
Jan Hellesøe
Kenni Knak (uro)
Bent Werge
Vibe Jørgensen
Günter Pries
Hans Lundeman
Helle Clemensen
Peter Mikkelsen
Niels Friis

14
20
13
12
10
12
9
8
11
8
8
9
10
6
7
7
4
6
5
3
3
3
5
2
2
4
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
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679
343
209
204
204
192
181
148
142
138
136
130
116
116
110
110
104
99
79
42
41
39
29
26
23
22
22
16
11
11
11
10
10
10
10
5

Langture
ture
km

2

63

2
1
1
2

62
52
53
63

1
1

10
52

1
1

10
52

1
1
2

52
10
46

1

15

1
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Kalenderen
Juni
5.
7.
8.
9-11.
9.
18-19.
23.
25.
27.

18:30
18:00
10:00
18:30

Fællestur med Øresund - Saltholm
Medlemsmøde
Lagkagetur til Gefion (kredsarr.)
Fællestur med tyskerne
Sved-På-Panden / HDR
Weekendtur til Nivå
Skt. Hans med grill og bål
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.
9.
?
10.
21.
25.
27.

10:00

18:30
18:30

September
2-3.

Kanindåb
Fællestur med Øresund - Humlebæk
Ferielangtur Skanderborg
Medlemsmøde
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 grill, klubaften

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, halv side i sort/hvid: 75 kr, kvart side i sort/hvid: 50 kr
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