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Medlemsnyt 
 
Amanda og Andrew kan nu kalde sig minilokalstyrmænd og må ro uden ledsagelse 
mellem Slusen og Langebro. Stort tillykke! 
 

Frede  

Vellykket SAS Sprinter Regatta 

 
Roklubben SAS afholdt kaproningen SAS Sprinter Regatta lørdag den 25. juni fra kl 
10 til kl 15 i Københavns Havn ved Roklubben SAS, Islands Brygge 66B.  
Vejret viste sig ikke fra sin pæne side om formiddagen med regn og en kraftig tor-
denbyge. Men senere på dagen blev vejret bedre med en pæn let vind fra nord. 
 
Der var over 100 deltagere og ialt 39 løb, som blev startet med 5 minutters mellem-
rum. 
Der var mange flotte løb og roteknikken var i topklasse. 
Flere løb blev afgjort med tiendedels forskel. Sidste finaleløb junior otter med styr-
mand måtte roes om, da første løb endte med 'dødt løb'. Måldommerne kunne sim-
pelthen ikke afgøre, hvem der kom først over målet. 
 
Vinderne fra dagens mange finaler blev: 
Single sculler, junior piger. Kraftcenter Bagsværd 
Firer med styrmand mix. Holte Roklub 
Dobbelt sculler, junior drenge. Kraftcenter Bagsværd 
2 åres inrigger, old girls. Roklubben SAS / British Airways 
Dobbelt sculler, herrer. Hvidovre Roklub 
Firer med styrmand, junior drenge. Kraftcenter Bagsværd 
Single sculler, junior drenge. Kraftcenter Bagsværd 
Single sculler, old boys. Danske Studenters Roklub 
Otter med styrmand. junior piger/drenge. Kraftcenter Bagsværd 
 
For yderligere oplysninger om SAS Sprinter Regatta se: 
Http://hjem.get2net.dk/sasregatta 

 
Med venlig hilsen 
SAS Sprinter Regatta Komité 
V/ Erik �ielsen 
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Den 15. august er det præcis 70 år siden jeg lod mig føde i en to-værelses lejlighed 
på Frederiksberg, hvor mine forældre modtog mig uden åbenbar modvilje. 
70 år menes at være en høj alder for en roer; men så længe jeg kan ro uden stok, fort-
sætter jeg ufortrødent. 
At have (over-) levet 70 år synes jeg er værd at markere, så på dagen har jeg åbent 
hus fra kl. 1500 til ??? på min adresse Thuja Alle 15 i Kastrup. Har du lyst, så kom 
og få en forfriskning og lidt spiseligt. 
 
Your Obedient Servant 
 

 Valther Jørgensen 

1935          15. AUGUST         2005 

E� AMATØR RU�DER E�D�U ET SKARPT HJØR�E 
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SAS Sprinter Regatta 
 
Vi gjorde det igen! På dagen hvor sprinterregattaen skulle løbe af stablen regnede det 
nøjagtig i det tidsrum hvor roerne var på vandet. På trods af vejrliget var der en mas-
se roere til start, ikke mindst på grund af en stor invasion af uro’ere fra kraftcenter 
Bagsværd.  
Der skal lyde en stor tak til alle dem der hjalp til for at få arrangementet til at lykkes, 
både dem fra komiteen som har taget det lange seje slæb med forberedelserne, og 
dem som knoklede på dagen uanset om de var blevet spurgt eller ej. Det var rigtig 
godt i alle stillede op med godt humør og en god portion arbejdslyst. Det viser at vi 
er rigtig gode til at arrangere en regatta, når vi bare hjælpes ad. 
Endnu en gang tak til alle der var med. 
 
Formanden 

 
 

Amagerregatta 
 
Som kaprochefen har skrevet i det foregående blad, så nærmer tiden for Amagerre-
gattaen sig. Sidste år vandt vi den samlede førsteplads, nemlig spejlet, hvilket skyld-
tes at vi både fik en heldig lodtrækning (og ARK en uheldig) mht antallet af delta-
gende både pr løb, men især at der var rigtig mange der stillede op til start. 
Uanset hvilket hold og uanset i hvilket løb det var, så kunne vi ikke have undværet 
indsatsen fra et eneste hold, før førstepladsen var væk. I år skal vi forsvare sidste års 
førsteplads. Og ligesom sidste år bliver det vigtigt at få så mange hold på vandet som 
muligt. Du skal ikke tænke at det jo alligevel ikke nytter noget, for du er ikke stærk 
nok/har ikke roet nok i år. Det nytter noget, alle point tæller med, og er du med til at 
få et SAS-hold på vandet i stedet for et ARK-hold så kan det betyde at vi genvinder 
spejlet. Så check din kalender, og skriv dig på listen i klubben. Hvis du er usikker på 
i hvilken kategori du skal stille op må du lige snakke med rochefen eller kaproche-
fen. 
 
I år afholdes regattaen af roklubben Øresund, som på grund af deres 75-års jubilæum 
vil gøre noget ekstra ud af festen om aftenen. Så sæt et stort kryds i kalenderen, og 
meld dig til så snart du kan. Det bliver årets fest! 
 
Formanden 
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G.A.S. – Roklubben SAS´s støtteforening – afholder atter i år det traditionsrige, hyg-
gelige, festlige og uhøjtidelige familiearrangement, som er åbent for samtlige af ro-
klubbens medlemmer + familie og venner. 
 
Mød op kl. 12.30 og prøv bartenderens ”Early Bloody Mary” mens vi venter på, at 
kokken varmer op. 
 
Ca. kl. 13.00 er der lækker grill-mad med salatbord, bagte kartofler og flutes efter-
fulgt af kaffe med hjemmebagt kage. 
        
Pris: voksne kr. 75,00 - børn kr. 35,00. 
Øl/vand/vin kan købes til yderst rimelige priser. 
 
Som sædvanlig er der diverse fornøjelige konkurrencer (dart, fodbold og ringspil) 
med flotte præmier. 
 
Tilmelding til:   Lis Krøner  tlf. 32 55 90 32 
                     Valther Jørgensen tlf. 32 52 33 73 
    Jørgen Adamsen  tlf. 32 53 19 11 
 

 

Tilmelding senest d. 16. august 2005 

 

ALLE ER VELKOM�E 
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AMAGERREGATTA 2005 

Lørdag den 27. august 

 
Det er i år Roklubben Øresund der står for den årlige kaproning mellem Amagers 
roklubber. 
Regattaen har jubilæum i år, idet det er 50 år siden den første Amagerregatta løb af 
stabelen. 
Sidste år gik det jo meget godt, da vi brød ARK’s sejrsrække og hjemførte 
”regattaspejlet”, som godt nok ikke er et spejl længere, men et temmelig tungt bron-
zetrofæ, der nu i et år har prydet vor klubstue. 
Som sagt vandt vi sidste år, selv om det var knebent. Skal vi gentage det i år? Det 
bliver svært. Men ikke umuligt. Vi skal blot have rigtig mange på vandet og med 
nogle gode placeringer, er vi godt på vej. 
 
Regattaen starter kl 13.30. Der er i alt 15 løb, som beskrevet nedenfor: 

 

1.   løb kl. 13.30    Grand Old Girls (fyldt 50 år), 2-årers, 750 meter 

2.   løb kl. 13.45    Blandet Ungdom (ikke fyldt 18 år), 4-årers, 1.000 meter 

3.   løb kl. 14.00    Damer, Singlesculler, 750 meter 
4.   løb kl. 14.15    Herrer, 2-årers, 1.000 meter 

5.   løb kl. 14.30    Old Girls (fyldt 35 år), 4-årers, 1.000 meter 

6.   løb kl. 14.45    Drenge (ikke fyldt 18 år), single Sculler,  750 meter 

7.   løb kl. 15.00    Kanin Herrer, 2-årers, 750 meter 

8.   løb kl. 15.15    Damer, 4-årers, 1.000 meter 
9.   løb kl. 15.30    Herrer, Single Sculler, 1.000 meter  

10. løb kl. 15.45    Kanin, Damer, 2-årers, 750 meter 

11. løb kl. 16.00    Grand Old Boys (fyldt 50 år), 4-årers, 750 meter  

12. løb kl. 16.15    Piger (ikke fyldt 18 år), Single Sculler, 750 meter 

13. løb kl. 16.30    Old Boys (fyldt 35 år) 4. årers, 1.000 meter 

14. løb kl. 16.45    Damer, 2-årers, 750 meter 
15. løb kl. 17.00    Herrer, 4-årers, 1.500 meter  

 
Tilmeldingsliste er sat op i klubben, så tøv ikke med skrive Jer på. Et par træningstu-
re er heller ikke at foragte. 
Efter regattaen er der fest i Roklubben Øresund og da det er et jubilæumsår, har Øre-
sund gjort ekstra ud af arrangementet med flot menu og 5 mands orkester.  
Også til festen er der sat tilmeldingsliste op på opslagstavlen.    
 
Vel mødt 
Valther 
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Lidt om lidt længere ture siden sidst. 
 

Siden sidste VEL ROET har vi fra Roklubben SAS deltaget i følgende ture: 
 
Lagkageturen 

 
Om det var ugedagen, der var skyld i det pauvre antal deltagere, skal jeg lade være 
usagt. Vi var 5, der havde meldt os til, men én person var kommet til at lave en dob-
belt booking på denne aften, hvorfor der kun kom en 2-åres med Pia og Frede Mad-
sen og undertegnede, der kom af sted fra SAS. Vores alle sammens Lis fik plads i en 
båd med vennerne fra Roklubben Øresund. Det forlyder, at Lis fik en særdeles våd 
tur – hun måtte i hvert fald skifte til tørt tøj ved ankomsten til Roklubben Gefion i 
Svanemøllehavnen. 
 
Vi SAS-roere fik en god tur med dejligt rovand – især på hjemvejen. Og vi fik også 
spist os en pukkel til i lagkager og andet mundgodt. Dejligt, at damerne i Gefion 
laver lagkager. 
 
 
�ivå-turen 

 
Næste længere tur var en langtur til Nivå sammen med Roklubben Øresund, hvor det 
var planen, at vi skulle ro fra SAS til Nivå. I dagene op til turen havde vejret været 
rimeligt, men den lørdag morgen vi skulle af sted, synes vejrguderne at de ville be-
stemme, hvad der var muligt. 
 
En inspektion af farvandet mellem Stubben og Skovshoved viste mange bølger med 
hvide skumtoppe og vind i for meget nordlig retning – og den generelle stemning 
var, at det nok var bedst at læsse Øresunds trailer med 3 stk. 2-åres-både og så køre 
dem til Nivå. Forsikring af vore 3 både blev ordnet af Erik, så da denne formalitet 
var overstået, ja så var alle klar til afgang i 3 biler. 
 
Vi startede i Nivå med at spise frokost, og bestemte os derefter til, at forsøge at ro til 
Helsingør og drikke kaffe og spise kage i Helsingør Roklub. Det lykkedes til fulde. 
Oppe i Helsingør var der 2 andre klubber, som var blæst inde, Skovserne ville have 
været en tur til Hven, som de måtte opgive og et hold fra Hellerup Roklub, roede 
tilbage til deres sommerhus i Nivå. 
 
Turen fra Helsingør til Nivå var en fornøjelse. Div. Hjælpemidler blev fundet frem. 
En ting fra Lufthansa, var med til at gøre turen til en fornøjelse. Vinden hjalp godt til 
og tju-hej hvor det gik. Tak for oplæring af lille mig, skal lyde til Hanne Vinther og 
Anne Palm. 
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Vi havde en følgebil med. Her sad Jytte Holm fra Øresund – og hun fik smag for 
livet som ”landkrabbe” (om dette kan også læses andet steds i dette blad). 
Vi 10 personer fik noget dejligt mad fra den medbragte kuglegrill og havde en sær-
deles hyggelig aften i Karlebo Roklubs omgivelser. 
 
Næste morgen var det lidt overskyet, og vinden havde lagt sig lidt. Den var stadig 
nordlig. I fuld firspring gik det nu mod København. Skovshoved blev besøgt for ind-
tagelse af den medbragte frokost. 
 
Var Øresund behagelig at ro og opholde sig på, ja så var Københavns Havn direkte 
modbydelig. Solen skinnede fra en skyfri himmel – og årets første rigtige sommer-
dag, gjorde at alle havnerundfarter og ikke mindst diverse motorbåde, rigtig var ude 
at boltre sig. Ved Nyhavn fik den ene af både vand ind fra en brådsø fra en særdeles 
hensynsløs motorsejler, der lige skulle vise sig. 
 
Vel ankommet til SAS gjorde nogle både i stand, mens 3 andre kørte til Nivå for at 
hente biler og trailer. 
 
Tak for turen til Valther, Erik og Lis fra SAS og Jan Palm, Hanne Vinther, Lene Ja-
cobsen, Anne Palm, Kurt og ikke mindste Jytte på land. 
 
Amager Rundt 
 
Fællesturen med Roklubben Øresund i juli måned skulle så være Amager Rundt. 
Nogen havde gjort noget ved Slusens motor, så denne var ude af drift. Diverse slag-
planer blev lagt og udtænkt. Vejret var bare perfekt!! Bekymring blev til glæde 
vendt, da Hanne og Erik aftenen i forvejen havde haft kontakt til rochef Valther, der 
havde udstedt en dispensation til at vi måtte ro gennem Stigbordene, hvis det altså 
var forsvarligt!! 
 
Og det var det!! 11 glade roere tog af sted. Og vel gennem Slusen og Sjællandsbroen 
gik det nu i rask tempo. Bådene fulgtes ad og da vi kom ud for enden af den 
”modbydelige” stensætning på Amager (hvorfor er der ikke nogen der maler noget 
graffiti på stensætningen?? Så kunne vi have noget pænere at kigge på!!), kunne vi 
nu begynde at spejde efter diverse hårde genstande i vandet. Nogle var tydelige at se, 
andre knap så tydelige, men det gik fint med at undgå at blive ramt af genstandene. 
Eller var det omvendt?? 
 
Frokosten blev indtaget i Dragør – som sædvanlig!! Turen gik herefter op langs den 
nye Amager Strandpark og tilbage til vores alle sammens dejlige Københavns Havn. 
Igen masser af både på vandet, men de opførte sig noget mere eksemplarisk denne 
dag. 
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Roklubben havde lige inden denne tur, haft besøg at nogle (unge tror vi) ubudne gæ-
ster. Slik og telefonpenge var stjålet. Diverse skabe i køkken åbnet. Indholdet i flere 
skabe i damernes omklædningsrum, var væltet ud. Det er godt nok træls, at man ikke 
kan finde ud af, hvad der er dit eller mit!! 
 
 
Roklubben Øresunds 75-års fødselsdag 

 
5 raske roere (Bodil, Ketty, Lis, Valther og Søren) stod op 
tidlig søndag morgen og roede til Roklubben Øresund. 
Nogle medbragte madpakke, Søren glædede sig som et 
lille barn til HELSTEGT PATTEGRIS OG LAGKAGE. 
Det blev en varm tur, men det hjalp på moralen, at vi vidste, der ventede KOLDE 
FADØL til os i Kastrup.  
 
En hyggelig dag blev tilbragt sammen med og i Roklubben Øresund. Den inciterende 
Jazz-musik indbød flere til en lille svingom – varmen til trods. Jazz-musik og roning 
hører nu engang sammen. 
 
Om selve roturen er der ikke så meget at berette – kun at Amager Strandpark og det 
nye friluftsbad nord for Kastrup var fyldt til randen. Og så var det godt, at der var 
kolde øl i køleskabet, da vi kom hjem – nu var kuløren anlagt for mit vedkommende 
til ferieturen på Gudenåen – men det er en helt anden historie. 
 
Tak fordi I ville have mig med på turene!! 
 
Søren 
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Tur til og på Gudenå. 

 
Vi var en flok af glade gutter og gutinder, der stævnede ud fra det københavnske 
mandag den 10. juli 2005 kl. 0900. 
Turen gik mod Silkeborg. Først skulle vi dog lige have den sidste deltager samlet op 
ved en rasteplads lidt nord for Køge. Herefter var vi så blevet en samling af 6 SAS-
roere og så Jytte og jeg fra Øresund. Vi havde fået lov at komme med, forstå det 
hvem som kan. Jytte havde af helbredsmæssige grunde givet tilsagn om, at hun gerne 
ville være landtjeneste, og det skulle så ske med en af vi øvrige på skift. 
 
Med et enkelt stop for kaffe/tissepause ved Knudshoved, nåede vi frem til Silkeborg 
Roklub omkring kl. 1300. Her skulle vi så have frokost, pakket om og gjort både 
klar, venligst udlånt/udlejet af roklubben. 

KILOMETERJAGERKLUB 2005 
 

Navn  Kilometermål   
Lis Krøner  1.600    
Erik Nielsen  1.300    
Søren Uldall     888    
Just Holm     806    
Ketty Hansen     800    
Valther Jørgensen    767    
Peter Clausen     714    
Jan Peter de Baan                  654    
Jørgen Adamsen       610    
Mette Grau     600    
Karsten Felland     500    
Jaques Poulain     456    
Elsebeth Werge     425    
Bodil Jørgensen     404    
Anni Rejnstrup     401    
Kristian Bøckhaus    400    
Jytte Andersen     360    
Pia Dorthea Rafn     303    
Henrik Lind     302    
Hans Jørgen Bøgh    301    

I alt    12.591  kilometer    
 

Listen er hermed afsluttet for i år. Valther 
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Omkring kl. 1500 gik så turen sydpå på vandet med kurs mod Ry. Det var lidt af en 
prøvelse for en uerfaren fyr som mig, da der var en hel del kanofarere, som ikke kun-
ne styre i rette linier alle sammen. Det var noget med et øje på hver finger, og 2 øjne 
fremad hele tiden. Så var der selvfølgelig alle lystsejlerne og rutebådene, men det 
havde jeg da været med til før i Københavns havn. Jeg skal dog oplyse, at dem på 
Gudenå er væsentlig mere hensynsfulde, end vi er vant til fra havnen.  
Første stop på turen sydover var ved en ”bjergsø”, som hedder Slåensø. Den ligger i 
hvert tilfælde nogle meter højere end Gudenåen gør. Vandet i søen var klart og fri-
stende, så der var nogle, som tog sig en svømmetur. 
Herefter gik det videre over Juelsø og andre søer til Ry Roklub, hvortil vi ankom i 
god behold, dog var de fleste næsten opløste af varme, fordi det havde været om-
kring 27-28 grader og næsten ingen skygge eller vind. 
I Ry var der en træningslejr for 4 piger i en dobbeltfirer samt en gut i singlesculler. 
Det var lidt imponerende at se dem tage af sted på træningstur. 
 
Nå, - men der blev da produceret noget aftensmad, som landholdet havde fremskaf-
fet, så vi fik en hyggelig aften ud af det. 
 
Efter en god nats søvn skulle vi så gøre klar til en ”kongeetape” på 33 kilometer med 
2 overbæringer og en noget smal å, Tånning Å. Det med landtjenesten blev klaret 
ved, at en ikke var helt kvik fra morgenstunden, og en ville gerne halvere etapen, så 
de byttede bare. Det var atter en meget varm dag, og solen skinnede fra en skyfri 
himmel. Vind var noget, man kun kunne huske, hvad var. Vi roede til Mossø, hvor 
der skulle være frokostpause på Hem Odde. Mossø har altid for mig stået for noget 
skrækkeligt, når man har hørt beretninger fra bekendte, som har været på kanotur på 
Gudenå. Jeg må sige, at alle disse beretninger blev gjort til skamme denne tirsdag, 
idet søen var flad, som et spejl. De eneste krusninger der var, lavede vi selv. Til gen-
gæld var der kolosalt mange blågrønne alger, så mange at Jytte fra land mente, at det 
var maling, der lå langs hele kanten. Hun advarede os, da hun mente, at vi aldrig fik 
den maling af bådene igen. Det var som nævnt kun alger, men de sad da noget fast 
alligevel, både på bådene og diverse liner. 
 
Efter frokost gik det videre mod 2. overbæring, gennem åen og under motorvej og 
jernbane, indtil vi endte ved Skanderborg Roklub. Atter en god tur, men som nævnt 
meget varm. Atter denne aften god mad og hygge. 
 
Onsdag var det så hviledag. Det var også undertegnedes fødselsdag, så jeg havde 
advaret om, at vejret ikke ville være særligt godt. Vi vågnede da også op til oversky-
et vejr, og det havde vist nok regnet lidt om morgenen. Som nævnt var det hviledag, 
så det blev til en kort rotur i en 4-årers båd med faste åregange. Det var en meget 
speciel oplevelse, som skulle prøves, da det ikke er hver dag, man ser en sådan båd. 
Båden blev dog brugt daglig af op til 5 ældre roere fra Skanderborg, som havde et 
fast ritual om, at de mødte hver morgen og tog en tur i båden. Det var lige meget om 
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de ikke var mandskab nok til alle pladser. Båden var fra 1934, fik jeg oplyst, men 
den var i udmærket stand. 
Der var også et par, der var ude og øve sig i en dobbelt trimsculler. 
Om eftermiddagen var det så en byvandring med tilhørende kaffe og kage, og senere 
indkøb til middagen. Vejret blev dog meget fint, trods mine dystre forudsigelser. 
 
Torsdag var der så igen en ”kongeetape” tilbage til Ry med frokostpause ved Klo-
stermølle. Det er et sted, hvor der er vandfald. Gudenåen falder nogle meter her. Der 
havde været en fabrik, der havde udnyttet vandkraften til el og maskinerne. Det var 
også lavet en fisketrappe i et Zig-Zag mønster. Vi blev enige om, at den ultimative 
styrmandsprøve var, at styre en 4-årers inrigger gennem, uden skader. 
Mossø viste sig igen fra sin allervenligste side, igen flad og indbydende og næsten 
ingen vind. 
Efter frokost gik det så videre mod Ry, og med overbæringen i selve Ry overstået, 
var der ca. 500 meter til roklubben. Træningslejren var der stadig, og det var stadig 
lige imponerende at se. Aftensmad og hygge efter vanlige forhold. 
 
Fredag morgen vågnede vi så op til regn og torden og en del vind, så vi besluttede at 
blive i Ry og afvente forholdene. Efter frokost mente vi så, at nu var vejret blevet så 
godt og stabilt, at vi kunne starte på de sidste 17 km til Silkeborg. Det gik også fint. 
Der var planlagt en tur op på Himmelbjerget til fods, og et besætningsbytte til den 
videre tur. Da vi nåede ud på Juelsø, begyndte det at trække sammen med en meget 
mørk himmel. Vejret var så varmt, at jeg roede i bar overkrop. Vi enedes om, at det 
var nok en god ide, at sætte kurs mod Himmelbjergets anløbssted. Pludselig blev vi 
indhentet af en kraftig vindbyge, og man kunne tydelig mærke, at temperaturen dale-
de med næsten 10 grader. Vi nåede dog helskindede til en noget faldefærdig bro, 
hvor vi fik fortøjet bådene. Søen var i mellemtiden kommet i så meget oprør, at vi 
ikke var særligt trygge ved situationen, så vi blev ved bådene, Så begyndte det at 
regne med torden og lynild, og det gav en hel del vand. 
Efter en times tid, stilnede det af og vejret blev igen godt. Efter en drøftelse blev det 
så til, at vi roede mod Silkeborg, i stedet for at gå op på Himmelbjerget. Vi kunne jo 
nemt risikere, at der ville komme nok en tordenbyge. Den udskiftning, som var plan-
lagt, kunne ikke lade sig gøre, på grund af broen var blevet endog meget glat. Der 
kom dog 3 personer ned i hver båd og det gik mod Silkeborg. 
Det viste sig, at det blev en rigtig dejlig tur, med sol og kun lidt vind. Efter en pro-
blemløs tur nåede vi Silkeborg Roklub. 
Aftenen var igen som sædvanlig med god mad. 
 
Lørdag startede så ud med lidt finregn og blæst, så vi besluttede at gå op i byen, hvor 
der var torvedag med tilhørende musik, spillet af et engelsk jazzband. Der blev da 
også handlet lidt, da flere fandt nogle gode tilbud. 
Efter frokost bemandede vi så en 2-årers og en 4-årers og roede alle mand en tur til 
noget, som blev kaldet ”brillerne”. Det var en lille sø, som lå gemt bag noget skov. 
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Der var kun adgang gennem en smal å, hvor der skulle roes med kvarte årer eller 
mindre. Det var en meget smuk tur og jeg tror, at alle hyggede sig. Herefter skulle vi 
aflevere bådene. Det skulle ske senest kl. 1800. Det nåede vi i god tid. 
Vi havde besluttet at slutte af med at tage til ”Ålekroen” for at spise lørdag aften, 
som en slags afslutning på turen, så det gjorde vi så. 
 
Vi havde fået oplyst, at der skulle komme et hold på 3 fra Haderslev Roklub og over-
natte også. De var ikke kommet, da vi kørte mod kroen, men vi så en 2-årers på åen, 
på vejen derud. Da vi kom tilbage, mødte vi folkene. De sagde, at de var startet ud 
fra Haderslev og morgenen, var kørt til Skanderborg, hvor de havde lånt en båd, roet 
til Silkeborg, havde stået op i spændholterne over Mossø på grund af kraftig mod-
vind. De skulle så sove i Silkeborg, og søndag gik den så retur igen ad samme rute. 
De håbede dog på, at vinden holdt, så de fik medvind på Mossø. De gik derfor rela-
tivt tidligt i seng. 
Vi andre hyggede videre, som vi nu havde for vane. 
 
Søndag var det så store pakkedag og hjemkørsel. Vi satte en person af i Gl. Ry, gjor-
de ophold ved Knudshoved, satte en person af ved rastepladsen lidt nord for Køge, 
og mødtes så resten ved SAS roklub. Her tog vi afsked og takkede hinanden for en 
meget god tur. 
Jytte og jeg vil gerne takke SAS-erne mange gange, fordi de ville have os med, og 
fordi de holdt os ud på turen. Det var den første rigtige langtur for os begge, og så 
var det endda ikke helt rigtigt. Vi havde den luksus at have en landtjeneste i bil med, 
så det der med at pakke en båd ikke blev helt rigtigt. 
Vi takker som nævnt mange gange for turen. 
 
Med rohilsen. 
Kurt, ØRESU�D. 

P.S. til turen. 
 
Et par lærerige ting fra landtjenesten. 
Den første er, da vi skulle holde pause ved Mossø. Jeg kom til Hem Odde Camping, 
hvor jeg stod og så ned på søen. Jeg fik noget af et chok. For mig så det ud som om, 
der var maling ved hele broområdet, men det viste sig at være blågrønne alger. Det 
fik jeg fortalt af et par drenge og deres far. 
 
Den anden oplevelse var, da jeg stod og ventede på de andre oppe på Himmelbjerget. 
Langt ude kunne jeg se, at det regnede og lynede. Foran dette var en meget sort sky, 
hvorfra jeg regnede med, at der ville komme regn, men der kom en enorm vindstyrke 
i stedet. Derefter et ophold, og så kom regnen i en ordentlig tordenskylle. 
 
Tak til alle for en god Danmarkstur. Vores land er også smukt fra landsiden. 
Jytte, ØRESU�D. 
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Jubilæumslegat 
 
Amagerbankens jubilæumslegat har tildelt Roklubben SAS 2000 kr. 
Tak for det, sent men godt! Der var 169 ansøgninger. 
 
Roklubben Øresund har fået tildelt 5000 kr, men de har jo også jubilæum i år. 
Amagerregattaen har også fået tildelt 5000 kr, og de har jo også jubilæum i år. 
 
Erik 

SAS-KLUBBE� meddeler: 
 
Ja, vi må jo desværre indrømme at vores ide/ønske omkring indbetaling af kontin-
gent fra eksterne samt tidligere SIG'er nu CSC-ansatte til SAS klubben, har været 
meget svært at styre. 
Det er derfor nødvendigt at gå tilbage til det gamle system, hvor SAS klub 
kontingentet trækkes fra sektionen på de medlemmer, der ikke kan trækkes over 
lønnen. 
 
Kontingent betaling: Roklubbens konto i Amagerbanken 52051526392. 
 
Erik 

Flaskebarometret 
 
Vi er godt på vej til at nå årets målsætning på 2.500 kr. 
Foreløbig har vi fået afregning for 4 afhentninger, der i alt har indbragt  

Kr. 1.743,78 
Yderligere en afhentning af de 16 rammer har fundet sted, men her har vi ikke fået 
afregning endnu. 
Meget tyder på, at vi snildt når målet, ja måske runder vi de 3.000 kroner! 
Hvis du ikke ved det, så er det Roklubben SAS’ støtteforening G.A.S., der forestår 
indsamlingen af tomme vinflasker og der er altid plads i de opstillede rammer til 
dine tomme flasker ..(også dine naboers…) 
 
Med venlig hilsen 
G.A.S   Valther (kasserer) 



 16 

Lokalplan 
 
Der arbejdes for øjeblikket på et lokalplan for området lige nord- og øst for klubben. 
Grænsen går lige nord for ark (kajkanten) og et sted på vejen ud for klubben. Udvik-
lingen er dermed kommet uhyggelig tæt på, så tiden er forbi hvor vi lå godt beskyttet 
mellem noget larmende og lugtende industri og nokken. I mandags var jeg vidne til 
at nogle af de høje kornsiloer tæt på klubben blev revet ned, så der også der snart 
ligger en byggemodnet grund og venter på en ny bygning. 
 
ARK, BKC og SAS har i denne sammenhæng meget sammenfældende interesser. 
Det er derfor naturligt at vi i fællesskab snakker vores sag, og sørger for at politiker-
ne indser, at der også skal laves en plan for vores område, og vel på en sådan måde at 
vi kan blive sikret vores nuværende beliggenhed. ARK og BKC står foran at skulle 
investere i et nyt klubhus, som de gerne vil have en garanti fra kommunen for kan 
blive stående en meget lang årrække. Selvom vi ikke umiddelbart har brug for et nyt 
klubhus eller en ny bådehal, er det lige så vigtigt for os at have sikret vores lejemål 
på det nuværende sted. Bestyrelserne fra vore tre klubber kontakter derfor i fælles-
skab de relevante politikere, og forsøger at få dem i tale, for at sikre at vore syns-
punkter bliver hørt. Det er blandt andet: 
 
• Det udlagte område (Islands Brygge 66 A+B+C) ”til maritimt formål” skal 
være tilegnet ro- og kajakklubberne, og ikke f.eks. en flok søspejdere eller et både-
laug fra de tilstødende boliger. 

• Vi vil gerne bevare vores individuelle særpræg, vi vil ikke på nogen måde 
sammensmelte de tre klubber. 

• Vi vil gerne indgå i fælles projekter som giver området et bedre, mere ensartet 
præg, f.eks. gennem en bedre havnefront. 

• En eventuel havnepromenade med fuld offentlig adgang skal løbe udenom 
vores grund, og ikke mellem vandet og husene. 

 
Der skal sikres en ordentlig adgang fra landsiden, også når der lejlighedsvis er brug 
for mange parkeringspladser, f.eks. ved stævner, Sved På Panden og lignende. 
Der er høringer om lokalplanen i august og september, så der arbejdes på sagen. Vi 
håber at kunne berette om mere i det næste blad 
 
Formanden 
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Handicaproerne vinder SAS Sprinter Regatta 
 
Indskrevet: 26/6, 2005 af: Mette Bacher på www.roning.dk 
 
De fire stærke handikaproere fra Holte, Lene Van Der Keur, Annette Bredmose, Bue Vester-
gaard og Peter Sidorenco med styrmand og træner: Søren Mølgaard, vandt lørdagens finale 
ved SAS Sprinter Regatta, der blev afviklet i Københavns Havn ved Islands Brygge. Dermed 
vandt den nydøbte båd: Cecilie sejren på sin jomfrurejse - og det bliver formentlig ikke den 
sidste sejr til den nye båd ! 
De fire dygtige roere blev udfordret af en konstellation med ikke-handicappede roere fra 
værtsklubben og British Airways. Holte Roerne kom i mål i tiden: 1.12.5 foran kombinatio-
nen: 1.13.2. 
Kraftcenter Bagsværd, Køge Roklub, Hvidovre Roklub og DSR, deltog også med mange roere 
i den populære regatta, og i pigernes singlescullerløb vandt Annesofie Svane Ryby, Kraftcen-
ter Bagsværd med tiden 1.16.2 over klubkammeraten Caroline Persson: 1.17.6. Køges Cecilie 
Sandager blev nummer tre: 1.18.2 og Katrine Tvede, Kraftcenter Bagsværd blev nummer fire: 
1.19.9. 
I drengenes junior dobbeltsculler sejrede den tidligere landsholdsstyrmand Oliver Blach med 
kollegaen: Morten Frank over Rune B. Hansen og Esben J. Hansen: 1.01.4 - 1.03.2. 
Det nyudskrevne løb, 2-åres inrigger havde to både til start: Gurli Råstøj og Helle Clemmen-
sen med styrmand Erik Nielsen, fra British Airways/SAS og SAS´ egen Lis Krøner, Pia Mad-
sen og cox Just Holm. Kombinationen vandt i: 1.33.1 over SAS: 1.38.7. 
Carsten Rex og Brian Sørensen, Hvidovre Roklub, vandt i mændenes dobbeltsculler: 1.00.2 
over DSRs Michael Remod og Gert Iversen: 1.01.4. 
I drengenes dobbeltfirer med styrmand vandt Bagsværd1: Casper N. Hansen, Timmy Ander-
sen, Morten Hansen, Anders B. Hansen og cox. Emil Blach med tiden: 1.04.3 over 
Bagsværd2: Oliver Blach, Christian Mathiesen, Rune Rasmussen og Esben J. Hansen med 
Mads D. Hansen som cox: 1.05.6. 
Timmy Andersen vandt drengenes singlesculler: 1.21.2 over Jonas Christensen: 1.26.1 - og 
Andreas Naundrup blev nummer tre: 1.32.9. 
Sejr blev det til Adrian Tan, DSR i mændenes singlesculler: 1.08.1 over Hans Tapper, Hvidov-
re Roklub: 1.11.0 og Henrik Asmussen, DSR, blev nummer tre: 1.11.6. 
Kraftcenter Bagsværd mødte frem med tre ottere til start, sejr til: Frederik Tvede, Frederik 
Secher, Niklas Mørch, Alexander Sørensen, Oscar Petersen, Jonas Christensen, Ulrik Frøkjær, 
Andreas Naundrup og Cox Magnus Dupont: 1.08.3. 
Nummer to blev: Casper N. Hansen, Christian Mathiesen, Anders B. Hansen, Morten Frank, 
Oliver Blach, Rune Rasmussen, Esben J. Hansen, Morten Frank, Oliver Blach, Rune Rasmus-
sen, Esben J. Hansen, Timmy Andersen og cox. Emil Blach: 1.10.9. 
En tredieplads blev det til pigerne: Marie Heide, Katrine Tvede, Matilde Madsen, Caroline 
Persson, Nanna Jensen, Julie Frøkjær, Amalie Opstrup, Aya Holmegaard og cox. Rikke Quist: 
1.18.1. 
Efter præmieoverrækkelserne deltog Kraftcenter Bagsværd i arrangørernes traditionelle grill-
aften og som det helt store clou på træningsweekenden rundede de unge dagen af med en for-
rygende Tivoli-tur efter veludført dåd. 
 
Redaktionel bemærkning: Ovenstående indlæg har jeg sakset fra www.roning.dk. Frede 



 18 

Rostatistik (fra 19. juli)   Alle ture  Langture  Jagerklubben 

  ture km  ture km  mål 
mang-

ler  

           

1 Matilde Madsen (uro) 23 1197        

2 Lis Krøner 52 1034  7 331     
3 Søren Uldall 25 608  5 297  888 280  

4 Ketty Hansen 28 601  3 181  800 199  

5 Erik Nielsen 29 564  5 248  1300 736  

6 Valther Jørgensen 36 476  3 82  767 291  

7 Jørgen Pedersen 27 455        

8 Just Holm 28 452  2 20     
9 Elsebeth Werge 23 419  2 155  425 6  

10 Peter Clausen 24 328  1 10  714 386  

11 Frede Madsen 21 327  1 53     

12 Pia Boel Madsen 18 319  3 73     

13 Jørgen Adamsen 16 299     610 311  

14 Lise Andreasen 16 257        

15 Pia Dorthea Rafn 13 257  3 133     
16 Anni Reinstrup 15 247  1 52  401 154  

17 Jan Peter de Baan 18 232  3 56  654 422  

18 Michael Olesen 17 228  1 10     

19 Jørn Rasmussen 12 170  3 53     

20 Jan Christiansen 11 154  1 10     

21 Bodil Jørgensen 10 146        

22 Bettina Eisvang 10 144  1 10     

23 Jytte Andersen 9 127     360 233  

24 Kristian Bøckhaus 10 115  1 10     

25 Jacques Poulain 7 89     456 367  

26 Günter Pries 7 86        

27 Elisabeth Bloch 7 83        

28 Margit Madsen 5 77  2 38     

29 Hans Lundeman 6 73        

30 Peter Mikkelsen 6 73        

31 Amanda Spraggon (uro) 9 54        

32 Andrew Spraggon (uro) 9 53        

33 Jan Tobiassen 5 51  1 10     

34 Helle Clemensen 4 32  1 10     

35 Jan Hellesøe 2 32        
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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  

 
August 
 6.   Kanindåb ?   
 7.  10:00 Fællestur med Øresund - Humlebæk   
 9. 20:30 Medlemsmøde 
 10.  18:30 Sved-På-Panden / SAS    
 21.  12:30 G.A.S. Grill    
 25.  18:30 Sved-På-Panden / HDR    
 27.  13:30 Amagerregatta  
September 
 2-3.  Karlebo maraton 
 4.  10:00 Fællestur med Øresund til Ishøj (evt. længere) 
 6. 20:30 Medlemsmøde 
 9.  18:30 Sved-På-Panden / SAS - Afslutning  
Oktober 
 29.  14:00 Standerstrygning 
 

 
 

 

 

 

 

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, klubaf-
ten    

Kalenderen 




