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ROKLUBBE� SAS 
Postbox 150 
2770 Kastrup 
 

 
Islands Brygge 66 B, 2300 S 
� 3257 3490 
Amagerbanken konto: 5205 1526392 

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 
 
helle.clemensen@sas.dk 
 

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 

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

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

Suppleant 
Just Holm 

Roklubbens bestyrelse: 

Udenfor bestyrelsen: 

Internet 
Anne Marie Hein 
Kongshvilebakken 18 
2800 Lyngby,  
� 4588 1113 
arb 3614 5372  
A.M.Hein@tele2adsl.dk 

Ungdomsleder 
Pia Madsen 
Violinvej 31 
2730 Herlev 
� 4484 9661 
 
pia.boel@mail.dk 

Støtteforeningen G.A.S 
Formand:  Lis Krøner 
Ingolfs Alle 53 
2300 Kbh S  
� 3255 9032 
 
lis.kroener@tiscali.dk 

Deadline for næste Vel Roet er 25. november 2005 
Bladet udkommer i begyndelsen af december 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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Formandens beretning rosæsonen 2005. 
 
Ved generalforsamlingen blev bestyrelsen genvalgt, denne gang med direkte valg af 
rochefen. Formand blev undertegnede, kasserer Erik Nielsen, rochef Valther Jørgen-
sen. Helle Clemensen blev genvalgt som kaproansvarlig, Peter Clausen som parkfor-
valter og Karsten Felland skiftede fra at være suppleant til bestyrelsesmedlem med 
rolle som sekretær/husforvalter. Suppleanterne blev Just Holm, Lars Hansen og Ro-
bert Hagen. Lars blev udpeget som materialeforvalter.  
 

Standerstrygning 
Standerstrygningstur blev holdt i halloween-temaet, hvor holdene skulle lave det 
flottest snittede græskar. Pia Madsen strøg standeren, mens Peter Clausen tog sig af 
flaget. 
Aftensmaden blev endnu en gang lavet af Jacques. 
 

Vinteraktiviteter 
Lige straks efter standerstrygningen startede den nu globale 8GP vinterkonkurrence, 
hvor hold på 8 roere skulle dyste mod hinanden med forskellige stafetdistancer på et 
ergometer. Vi kunne heldigvis stille med to hold de fleste gange, så der var god 
stemning i klubstuen, mens der blev knoklet løs på maskinerne. Resultaterne blev til 
en pæn placering midt i feltet, dog foran vennerne fra Dragør og Øresund. 
Som traditionen byder sig var der også denne vinter løb til enden af Lossepladsvej 
hver tirsdag aften sammen med BKC, og hver den første torsdag i måneden var der 
By-Orienteringsløb med poster udlagt af Søren Uldall. Til begge løb var der generelt 
en pæn tilslutning. 
Efter jul blev der med 14 dages mellemrum holdt ergometer-handikap hvor man på 3 
minutter skulle nå så langt som muligt i forhold til sin bedste distance. Da man skulle 
slå sin egen distance kunne alle i princippet være med.  
Vi forsøgte os med en varm mad ordning om torsdagen. Det viste sig at være svært at 
finde en kok til hver torsdag, vi skal dog takke dem der trods alt stillede op og lavede 
mad til en flok sultne løbere. 
 

Materiel 
I år har vi så droppet at bygge det varme rum op, og de både der trængte til nogle 
reparationer fik en mindre tur om foråret, hvor temperaturen var lidt bedre at holde 
ud. Det blev besluttet at Skjold Viking skal udfases, når en ny båd kommer. Der var 
ellers tale om at skifte enten Arild eller Torkild, men de må holde lidt længere endnu. 
Der er bestilt en ny to-årers hos Greisdal, med forventet levering tidlig i 2006. 
 

Hus 
Det blev besluttet, at der skulle bygges en overdækning af terrassen foran klubstuen. 
Den blev lavet i foråret, men desværre ikke helt færdig endnu. Overdækningen har 
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virket efter hensigten og holdt folk tørre på de aftener, hvor duggen faldt, og til vores 
traditionelt regnvåde SAS-regatta. 
Udover arbejdet med selve huset har der været aktivitet omkring arbejdet med den 
nye lokalplan for den sydlige del af Islands Brygge, hvor der planlægges boligbygge-
ri tæt ind til roklubberne. Vi sammen med ARK og BKC har haft kontakt til politi-
kerne i København for at sikre, at de er klar over at vi findes, og at vi fortsat skal 
ligge der, hvor vi nu engang ligger. Vi kan ikke undslå os en øget adgang for offent-
ligheden til vores grund, men håber på at vi ikke bliver mast af udviklingens store 
tromle. 
 

Instruktion 
Annoncerne i INSIDE SAS var åbenbart ikke nok til at få folk til at komme til vores 
åben hus arrangement, der var ikke en eneste der kom forbi. Igennem sæsonen er der 
så dukket nogle få stykker op, hvoraf der kun er nogle få, der er tæt på at blive frigi-
vet. Den manglende tilstrømning af nye medlemmer fortsætter og er med til at få 
medlemstallet til at falde støt og roligt, fordi der er flere der melder sig ud. Dette kan 
ikke fortsatte på ubestemt tid før det får væsentlige konsekvenser: Det bliver sværere 
at få tingene til at løbe rundt, der er færre og færre, der kan stille op til ture, regattaer 
og klubaktiviteter. Som et andet eksempel kan vi se, at det er blevet uhyggeligt svært 
at finde nye bestyrelsesmedlemmer. 
 

Tirsdag/torsdagsroning 
Vore faste ro aftenture tirsdag og torsdag har været rimelig pænt besøgt. I år har vi så 
forsøgt at lave grill om torsdagen, hvor folk selv skulle have mad med, mens grillen 
blev tændt på klubbens regning. Tilslutning til grillen har været pæn. Til næste sæson 
vil vi fortsætte dette, men håber at vi får det organiseret lidt bedre, så det ikke igen 
falder tilbage på få mennesker at lave mad til alle andre. 
 

Uro 
Uroafdelingen bestod som sidste sæson af fire ungdommer, som til Amager-
regattaen formåede at gøre rent bord i alle ungdomsløb. Hver mandag har Pia og 
Frede troppet op og fået uroerne til at bruge vores outriggermateriel, som ellers ikke 

just bliver slidt af seniorroerne.  
 

Outriggerroning 
I denne sæson har det været meget småt med outriggerroningen udover uroerne. 
Nogle både er kun kommet ud til SAS-regattaen, og en del kun til udlån til andre 
klubbers hold. Deltagelsen fra vores side i SAS-regattaen må siges at være minimal, 
selv de nyindførte inriggerløb blev kun det ene gennemført. SAS regattakomiteen 
agter at fortsætte til næste år, men spørgsmålet er hvor længe vi kan holde til i læng-
den at levere en stor indsats for at skabe en flot og velorganiseret regatta hvor vi ikke 
selv stiller med deltagere.  
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Kaproning 
Kredsens Sved-på-panden havde i år 3 SAS hold med blandt de 37 deltagende hold. 
Kampen om førstepladsen viste sig at være mellem hold 888 fra os og hold fra ARK 
og KR. Vores hold blev henvist til fjerdepladsen, dog med kun få sekunders forskel 
op til den næste. Stor tak til dommere Søren Uldall og Anne Marie Hein, der stod for 
tidtagning og pointberegning. Endelig skal vi ikke glemme Lis, der stod for maden 
de gange arrangementet blev afviklet her, bortset fra sidste omgang hvor damerne fra 
Øresund stod for maden.  
Vi havde nogle få folk med til Staines Regatta sidst i juli, for få til at kunne afvikle 
de traditionelle invitation races, så det blev til et mix-hold i stedet for. Vi blev vist-
nok nummer to. 
Amager-regattaen blev afholdt af Roklubben Øresund. Vi kunne ikke klandre andre 
end os selv, at vi ikke formåede at beholde spejlet. Vi havde simpelthen ikke de 
kræfter, der skal til at slå vore konkurrenter. Noget kan selvfølgelig skyldes de man-
ge gengangere, der stillede i op til 4 løb, så er der ikke jo meget man kan gøre mod et 
frisk hold, som formentlig har trænet noget mere end vi selv har. Et stort tak til alle 
der gjorde, hvad de kunne.  
 

Langture 
En gang om måneden har Hanne Vinther fra Øresund arrangeret en søndagstur, som 
SAS har kunnet være med på. Turene har gået til blandt andet Saltholm, Amager 
rundt, Ishøj, Humlebæk. Der har været en håndfuld med fra SAS hver gang, der var 
bestemt plads til flere. Tak til Hanne for turene! 
Søren Uldall har arrangeret en weekendtur til Nivå, samt en klubferielangtur til Gu-
denåen. Det havde været meningen, at de folk som ikke kunne være med på de priva-
te langture kunne melde sig der, men der var vistnok kun en der ikke havde prøvet at 
være på ferielangtur, der så kom ud i år. 
 

Fester & arrangementer 
Vi har haft en hel stribe fester og arrangementer. 
Der var Julefest, vinsmagning, kilometerjagerfesten, standerhejsningen, påskeronin-
gen, pinseroning, skt. Hans og Gas-grill og ikke mindst Roklubbens fødselsdag. Tak 
til alle der stillede op.  
 

Information  
Frede har overtaget ansvaret for bladet, og dermed også ansvaret for at få folk til at 
skrive noget i bladet. Vi kan kun tilslutte os opfordringen om at skrive en lille notits i 
bladet, når der sker noget i klubben. 
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Konklusion 
Vi har haft endnu et år, hvor vi ikke har kunnet hilse på så mange nye medlemmer 
som vi har ønsket, og som vi som forening har brug for. Vi har opnået rimelig gode 
resultater i vore primære konkurrencer, Amager-regatta og Sved-på-Panden, men 
ellers har aktivitetsniveauet ikke været så højt, som vi har set i tidligere år.  
Der skal virkelig lægges kræfter i arbejdet om at få øget medlemstilgangen, og få 
rettet op på den efterhånden ret så skæve aldersfordeling. Dette er en forudsætning 
for den nødvendige fornyelse i klubben, som dermed sikrer en fortsat levedygtig 
klub. 

8GP Vinter 2005/2006  

Roklubben SAS deltager igen i vinterens 8GP. 
Vi satser på at deltage med 2 hold i ÅBEN MIX. 
 
Så tilmeld jer snarest til Valther, Erik eller i roklubben. 

Vi ror på lørdag den 5/11 kl. 10 i roklubben. 
Distancen er 2 X (8 X 500M) stafet i åben mix (mindst 2 af det modsatte køn).  
Hver roer skal totalt ro 2 x 500 meter. 

Læs mere her på turneringens hjemmeside. http://www.roning.dk/ 
   
 
Mvh Erik �ielsen 
Phone work: 32327467 
Phone private: 32520106  
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Roklubbens fødselsdag 
 
Roklubbens 54 års fødselsdag blev markeret med en rotur søndag den 25. september 
i strålende solskinsvejr. Vi var hele 18 roere, der havde meldt os. 6 fra SAS og ikke 
mindre end 12 fra Roklubben Øresund. 3 stk. 4-åres både og en enkelt 2-åres blev 
gjort klar og kom så på vandet. Formand Jan Peter, der havde sat bådholdene, blev 
hjemme i roklubben sammen med Helle og Mette. Her gjorde de klar til det kulinari-
ske indslag, der ventede, da vi 18 roere kom hjem. Det var synd for de 3 at de ikke 
var med ude at ro – de blev nemlig snydt for den overraskelse, der ventede os roere 
ude i Langeliniehavnen. 
 
Erik i den 2-åres båd kom på sightseeing sammen med de 2-Øresundere Mogens og 
Betina. Sidstnævnte havde nemlig travlt med at udpege sin netop ibrugtagne lejlig-
hed på Islands Brygge. Så nu kan Betina sidde og holde øje med os SAS’ere. Den 
ene af de 4-åres var af en eller anden grund bemandet med ene (næsten) Øresundere, 
Hanne er godt nok også medlem hos os i SAS, men stillede op i Øresunds hvide tri-
cot. I de 2 andre 4-åres var Elsebeth, Peter C., Ketty, Lis og Søren blevet fordelt Men 
vi fulgtes alligevel pænt ad hele vejen ud til Langeliniehavnen.  
 
Her ventede Jytte med …… Ja ingen fødselsdag uden KAGEMAND og kaffe samt 
diverse gibbernakker. Roerne fra Karlebo, der i parentes bemærket plejer at låne bå-
de i SAS på datoen, kom godt nok med et par bemærkninger, da vi mødte dem, men 
vi forstod ikke lige hvad det var de sagde!! Hele kagemanden blev fortæret til alle 
deltageres store glæde. Men til stor fortrydelse for de 3 hårdt arbejdende hjemme i 
roklubben. 
 
Roturen hjem til SAS forløb uden nogen problemer – alle kom hjem, og blev mødt af 
meterhøje flammer fra grillen. Vi fik os et velfortjent bad, så vi var behørigt rene og 
klædt på til den efterfølgende grill-mad. Rene som de SAS’ere, der ikke deltog i ro-
turen, men som alligevel ville være med til at fejre vor klubs fødselsdag. Spisningen 
foregik inden døre selv om vejret indbød til at bruge vores overdækkede terrasse. Til 
fin mad hører også god(e) vin(e) – også det havde SAS fundet frem. Da vi kom til 
kaffen og den tilhørende lagkage, ja så rykkede alle udenfor og nød det fine sensom-
mervejr.  
 
Støtteforeningen GAS havde i dagens anledning købt en gave til roklubben. En grill-
starter (roklubben havde ytret ønske om et sådant monstrum), med en sådan tingest 
får vi sikkert nemmere ved at starte grillen, når det bliver sæson for den fornøjelse 
igen. Den fine dag sluttede med nedtagning af Dannebrog, hvorefter vi alle ved 
18.30-tiden tog hver til sit. 
Tak for godt initiativ og god rotur i fint vejr.  
 
Lis og Søren 
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Prinsefødsel 
 
Der er nok nogle, der vil spørge – og det med god grund - hvad overskriften til dette 
indlæg har med roning at gøre!! 
 
Men torsdag aften i ugen op til efterårsferien, blev jeg ”presset til” at indrømme, at 
jeg godt kunne nå at ro 133 km og dermed gøre mig fortjent til en guld åre (medalje) 
for at nå de 1.200 km. ”Presserne” var Ketty og Lis, så vi aftalte derfor at mødes 
lørdag den 15. oktober kl. 10.00 for at få gang i projektet. Meteorologerne havde 
også lovet flot vejr - og det holdt sig!! 
 
At denne dag så skulle gå over i Danmarkshistorien for tid og evigt, ja det havde vi 
hverken drømt om eller tænkt på….. 
 
Vi kunne starte dagen med at ønske hinanden tillykke med Danmarks nye tronarving. 
Jeg havde ikke oplevet Batteriet SIXTUS fyre af, når lige ses bort fra den daglige 
nedskydning af sol og Dannebrog. Og når der nu ventede hele 21 skud fra batteriets 
kanoner, ja så var chancen der så, for at få denne oplevelse med. Så vi bestemte os 
for at kunne ligge klar ude i Nordhavns-bassinet kl. 12.00 og så tæt ved SIXTUS 
som muligt. 
 
Slusen tog vi først – vi mødte mange masteløse sejlbåde, der alle havde motoren i 
gang – det viste sig, at rigtig mange sejlere nede fra Ishøj, var på standernedhalings 
sejltur til Københavns Havn, så vi var ikke alene på vandet. 
 
Vi var samtidig også på udkig efter et sjældent og mærkeligt udseende fartøj bygget 
med 2 aluminiums kanoer som flydere og opdriftsmiddel. Noget træ til at opholde 
sig på, holder sammen på kanoerne og så er der et lille telt til at sove i. Nærmere 
oplysning om dette særprægede fartøj kan gives til Lis, der meget gerne vil tale med 
ejeren. Han har nemlig efterladt et par brugte cykler (i dårlig stand) på roklubbens 
grund, og ikke afhentet dem indenfor den tidsperiode, som han lovede Lis og Ketty, 
der gav ham lov til at efterlade cyklerne i roklubben. I skrivende stund er fartøjet 
stadig ikke fundet!! 
 
Jo nærmere vi kom SIXTUS, jo flere mennesker kunne vi se ved Amaliehaven og 
hele vejen ud forbi Nordre Toldbod og anlægget, hvor Polensfærgen tidligere lagde 
til. Området ved Den lille Havfrue var også godt besat. Så vi frygtede, at der ville 
blive kamp om pladserne. Denne frygt viste sig at være ubegrundet!! Der var ca. 30 
både af forskellig slags, og kun os i robåd!! 
 
Der blæste en let nordlig vind, som gjorde, at vi drev ned mod SIXTUS, men Lis var 
en myndig og sikker styrmand, der kom med kommandoer, så vi ikke kom galt af 
sted. 
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De 21 skud for den lille nyfødte prins lød – og 
det lød faktisk ikke så højt, som når solen skydes 
ned og op!!  Røgen drev indover Holmens områ-
de, så den blev vi ikke generet af. Da det officiel-
le skyderi var overstået, begyndte nogle af de 
andre både at tude hilsener – vi manglede noget 
at slå med, så vi roede tværs over til Lystbåde-
havnen ved Langelinie, hvor vi lagde til og spiste 
frokost. Dertil en Dr. Nielsen til at byde tronar-
vingen velkommen. 
 
 
På udturen kom vi ikke bag Holmen – dette lavede vi om på, da vi roede tilbage, 
hvor vi også indtog blindtarmen bag Arsenaløen. Og så selvfølgelig også Slusen end-
nu engang. Også her var der skyderi, dog i form af et enkelt undervands skud nede 
ved Bådeklubben Valby, hvor der er ved at blive gjort klar til at blive bygget en ka-
nal – en kanal, der skal gå ind bag det nye byggeri på Sluseholmen. 21 km fik vi det, 
og da vejret også tegnede godt dagen efter, ja så gentog vi hele seancen endnu en-
gang.  
 
Nu skulle der ikke være skyderi, så vi besluttede, at ro en tur i alle havnene, der er i 
Sydhavnen – vi skulle jo også kigge efter Lis mærkelige fartøj. Vi opdagede også, at 
spidsen nede ved Sluseholmen, skal bebygges af et højhus på 11 etager. Sælger: en 
hvis NYere BOLIGkæde og en dame, der hedder noget med Hanne N… – Så er I 
advaret, hvis I skulle få købeboliglyster!! 
 
Frokosten blev igen igen indtaget i Lystbådehavnen ved Langelinie. Her fik vi 
”gæster” hjemmefra, idet Valther, Bodil og Vibe var på alternativ gåtur i skoven. Vel 
ankommet til roklubben, kom den røde tråd i gang, og denne afgjorde, at vi søndag 
roede 25 km. Så alt i alt kom jeg 46 km nærmere guldet. 
 
En stor tak til de tålmodige unge damer, jeg var ude at ro med i et forrygende flot 
efterårsvejr. 
 
Søren 
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  Rostatistik  Alle ture  Langture 

 Sæson 2005 ture km  ture km 

       
1 Lis Krøner 98 2068  15 734 

2 Matilde Madsen (uro) 30 1683    
3 Søren Uldall 59 1202  11 475 

4 Ketty Hansen 58 1092  5 237 

5 Frede Madsen 48 1038  7 435 

6 Pia Boel Madsen 43 1000  10 459 

7 Erik Nielsen 52 987  8 441 

8 Just Holm 43 808  5 181 

9 Valther Jørgensen 63 760  6 118 

10 Peter Clausen 53 753  3 37 

11 Jørgen Pedersen 45 746    
12 Jan Peter de Baan 44 678  8 258 

13 Jørgen Adamsen 36 640    
14 Elsebeth Werge 37 627  2 155 

15 Pia Dorthea Rafn 19 370  5 193 

16 Lise Andreasen 23 359    
17 Michael Olesen 23 310  1 10 

18 Jytte Andersen 19 309  1 40 

19 Anni Reinstrup 19 301  1 52 

20 Jørn Rasmussen 21 287  4 69 

21 Kristian Bøckhaus 23 273  2 20 

22 Bodil Jørgensen 16 223  1 16 

23 Jan Christiansen 13 182  1 10 

24 Bettina Eisvang 11 162  1 10 

25 Elisabeth Bloch 12 151  1 16 

26 Günter Pries 12 141    
27 Hans Lundeman 11 128    
28 Peter Mikkelsen 11 128    
29 Jan Hellesøe 8 123    
30 Robert Hagen 10 110    
31 Amanda Spraggon (uro) 16 97    
32 Andrew Spraggon (uro) 16 94    
33 Jacques Poulain 7 89    
34 Niels Friis 10 86    
35 Jan Tobiassen 7 77  2 20 

36 Margit Madsen 5 77  2 38 

37 Helle Clemensen 9 73  2 20 

38 Kenni Knak (uro) 11 55    
39 Vibe Jørgensen 4 55    
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40 Poul Erik Sørensen 7 52    
41 Rikke Pedersen 6 52    
42 Anna Hagen 5 48    
43 Jens B Hansen 5 40    
44 Bent Beltoft 4 40    
45 Anne Brønnum 5 38    
46 Marianne Beltoft 2 34    
47 Eva Lillelund 3 32  1 16 

48 Helle Øgaard 4 26    
49 Inger-Lise Sidenius 1 14    
50 Hans Jørgen Bøgh 2 12    
51 Bent Werge 1 11    
52 Annelise Ravn 1 10    
53 Karsten Felland 1 7    

  Alle ture  Langture 

  ture km  ture km 

       

 Total Alle ture Langture 

  ture km  ture km 

       
 Medlemmer 1092 18758 105 4060 

 gæster/prøveture 315 4311 19 910 

      
 Ialt roet 1407 23069 124 4970 
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 Både   
  ture km 

    
1 MIMER 55 1055 

2 ARILD 53 738 

3 HUGIN 44 673 

4 SNOOPY 48 655 

5 TORKIL 36 505 

6 SKJALM 30 434 

7 GAUTREK 23 399 

8 HUMLE 20 274 

9 GORM 9 114 

10 FASTE 10 100 

11 FRIDLEV 8 94 

12 TYRA 8 74 

13 EMBLA 6 58 

14 ELLISIV 11 54 

15 JON 4 45 

16 GODFRED 7 38 

17 IGOR 6 38 

18 FENGE 4 28 

19 FREYDIS 4 28 

20 FLOKE 3 20 

21 FOLKE 3 19 

22 OLEG 2 16 

23 INGEMUND 1 9 

24 SINDRE 1 8 

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 
37 
38 
39 
  
  
42 
43  

Valther Jørgensen 
Lis Krøner 
Just Holm 
Jørgen Pedersen 
Annelise Ravn 
Jørgen Adamsen 
Michael Olesen 
Matilde Madsen 
Jan Christiansen 
Inger Pedersen 
Niels Friis 
Erik Nielsen 
Jan Tobiasen 
Hans Jørgen Bøgh 
Helle Clemensen 
Pia Boel Madsen 
Sisser Sidenius 
Kenni Knak 
Amanda Spraggon 
Andrew Spraggon 
Bettina Eisvang 
Karsten Felland 
Kurt Thyregod 
Vibe Jørgensen 
Robert Hagen 
Søren Uldall 
Bodil Jørgensen 
Kristian Bøckhaus 
Henrik Lind 
Peter Hagen 
Jan Peter de Baan 
Henrik Hagen 
Lise Andreasen 
Poul Erik Sørensen 
Anne Marie Uldall 
???? 
Mathilde Sidenius 
Kaspar Holm 
Karina ? 
Elsebeth Werge 
Peter Clausen 
Thomas Hagen 
Anne Brønnum  

626.0 km 
312.7 km 
183.8 km 
140.5 km 
131.7 km 
124.0 km 
95.4 km 
70.5 km 
67.0 km 
63.0 km 
62.5 km 
54.1 km 
45.6 km 
44.0 km 
42.9 km 
42.0 km 
41.2 km 
38.5 km 
36.0 km 
30.5 km 
28.7 km 
24.3 km 
22.5 km 
17.5 km 
14.1 km 
13.8 km 
12.4 km 
12.3 km 
11.2 km 
10.9 km 
10.7 km 
8.9 km 
8.7 km 
7.0 km 
5.5 km 
5.0 km 
4.0 km 
3.6 km 
3.3 km 
3.3 km 
3.3 km 
2.0 km 
1.0 km 

I alt       2485.8 km 

Ergometerstatistik 2005 
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Arbejdsweekend(er) 
den 12. og 13. november og  
den 19. og 20. november 

 
 
 
 
Just har lavet hold til vinterklargøring af de både som vi undlod at reparere sidste 
vinter. Derfor må vi hellere se at få opsat "varmerummet" . 
 
Spærrene til den nye overdækkede terrasse blev rejst, og der kom tagplader på, men 
den blev aldrig helt færdig. Derfor skal vi have monteret sternbrædder som afslut-
ning ud mod Havnen. Vi skal også have lukket hullet mellem de to tagflader i kip 
med nogle rygningselementer. 
 
Kom og hjælp til, klubben giver frokosten. Når arbejdet er gjort, kan vi glæde os 
over det hele næste sæson. 

 
 
 
Vi mødes klokken 09:00 lørdag den 12. �ovember. 
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Bådklargøring 2005-6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uge       Coordinator   Medlemmer                                           
 
1+2         Frede  -  Pia B - Jørgen P - Ketty - Elisabeth B       
3+4         Jan P - Elsebeth - Anni - Søren - Pia D  
5+6         Just - Lis - Jørgen A - Onsdag aften holdet  
7+8         Erik - Peter - Robert - Jan H - Jacques 
9+10       Valter - Bodil - Jytte - Kristian - Jørn 
11+12     Michael O - Jan C - Bettina - Helle  

 
Første båd:  Torkil: Afslibning og Lakering 
Anden båd: Arild: Reparation af revne afslibning og lakering 
 
Intern bytning er altid en mulighed.       
 
Venlig hilsen  
Materielkommandoen. 
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LØVFALDSTURE� 
 
Efter en lille trykfejl på mit vækkeur kom jeg op kl. 8 i stedet for kl. 7. 
Jeg ringede til Lis og hun lovede at de nok skulle vente. Jeg nåede 
roklubben 10 min. over tid. 
Peters bil holdt klar til start og jeg kunne bare sætte mig ind i tryg forventning om at 
komme til Lyngby Dame, for både Lis og Peter havde omhyggeligt studeret ruten og 
diskuterede livligt undervejs. 
 
Vi hilste på et hold Lyngbydamer der skulle ud på en lille formiddags tur. Søren og 
Pia Dorthea og Frede var allerede mødt frem og snart var også Bodil og Valther klar. 
Vi lånte en 2 åres og en 4 åres og snart stævnede vi ud på Lyngby Sø i strålende sol-
skin og let vind fra vest. Jeg startede med at styre og sad på Valthers gamle jakke i 
sammenfoldet stand. Det gav overblik og det skulle vise sig nødvendigt, da vi roede 
ind i den smalle kanal  til Lyngby Hovedgade. Vi kom dog ud igen i god behold, 
selvom det ikke var muligt at have årene i vandet hele vejen. På Mølleåen gik det 
bedre og vi nød turen og skovens stille ro. Ved "Den gamle have var der tid til et 
stop og "en lille en til ansigtet". Søren bød på Nordsøolie. Efter et skift roede vi tilba-
ge og ud på Bagsværd Sø. Her var der lidt mere vind, men vejret var stadig meget 
fint. 
 
Ved dommertårnet på rostadion fandt vi lidt læ og madknuderne kom frem. Vi nød 
dem, mens vi betragtede de lokales forskelligartede "hundekunster" og dressur. Det 
var ret underholdende at se hvordan de arme "vovser" gang på gang svømmede ud 
efter en bold. Turen tilbage mod Lyngby gik hurtigt for vi havde vinden med os. Ved 
Kongshvilebakken blev der vinket til os, og vi vinkede igen. Inde på Lyngbysø var 
der nogen i den ene båd der l i g e manglede 2 km, og de roede rundt om de to øer. I 
vores båd manglede Valther næsten et kvarter af sin styretid, så vi tog også en lidt 
længere tur. Godt at vi var næste inde, for spændholtet på 3’eren fik en skrue løs. Det 
prøvede Frede at reparere da vi kom ind, men det lykkedes ikke helt med de forhån-
den værende skruer. Skaden blev noteret i ankeprotokollen. 
 
Efter bådklargøringen var det tid til kaffen i klubstuen. Peter lagde ud med et par 
numre på klaveret. Så skulle vi smage Lisses "svømmende" sandkage. Den smagte 
nu godt, og der blev ikke levnet en krumme. Den blev behørigt skyllet ned med kaf-
fen og diverse i de små glas. 
 
Ketty siger TAK FOR TUREN.  
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Referat fra generalforsamlingen 27. oktober 
(punkt Eventuelt kraftigt forkortet) 
 
A. Aflæggelse af beretning (se andetsteds i bladet) 
B. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
Kassereren uddelte regnskabet (resultatopgørelse), budget for 2006, samt 5-årsplan 
for anlægsfonden.  Han gennemgik nogle enkelte punkter og kommenterede de 
manglende indtægter med den medlemstilbagegang vi desværre også er udsat for i 
vores sektion. 
Vi er pr. dato 79 aktive betalende og 30 passive medlemmer, så det er grunden til at 
vi ikke holder budgettet. DFfR kontingentet som betales på grundlag af medlemstal-
let bliver godt nok billigere, men tilskuddet fra SAS bliver tilsvarende mindre. Kom-
munernes tilskud falder også. 
Vi har et fint overskud på fester og arrangementer, det skyldes både ølkassen, kaffe-
kassen og de favorable indkøbspriser som P.C. henter. 
Faste udgifter  som el og grund er stort set det samme som sidste år. 
Udgifter til bådvedligeholdelse og hus ikke så store som forrige år. 
Udgiften til overdækningen taget fra  nyanskaffelser og opgjort til ca. 46.000 kr. 
Udgiften til vand er i år lav på grund af for meget betalt sidste år. 
Sprinterregattaen har eget regnskab og giver også overskud. 
Just spørger til vores forsikring. Erik lover at se om  brandforsikringen er up-to-date. 
Bestyrelsen har haft det oppe på bestyrelsesmøde men checker igen med DFfR's råd-
giver. 
C. Forelæggelse af budget for næste år  
Fremlagde forslag til uændrede indtægter i budgettet 2006 på medlemssiden. 
Kassereren foreslog uændret kontingent til budget. 
Der overføres 130.000 kr. som anvendes til bådkøb i 2006. 
Afkastet af renter til fonden er faldende. 
Søren spørger om der ikke "mangler 20.000 kr." fra driften til fonden. 
Erik svarede at vi tidligere har taget en fast %-sats af medlemskontingentet til over-
førsel. 
Dirigenten spurgte om der var yderligere spørgsmål til regnskab og budget, men in-
gen kunne høre om det var tilfældet på grund af et frygteligt hosteri. Han suspendere-
de herefter generalforsamlingen mens Kassereren og Clausen delte øl ud og der blev 
skålet. 
Herefter blev budgettet for 2006 godkendt.  
D. Fastsættelse af kontingenter Behandlet under forrige punkt. 
E. Disponering af anlægsfondens midler Behandlet under punkt C. 
F. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag modtaget ! 
 
 
 
 



 17 

G. Valg af bestyrelse   
Valg ifølge lovene gik ret nemt. Der var genvalg på alle pladser. 
Den nye bestyrelse ser derfor således ud: 
Formand:  Jan Peter de Baan genvalgt 
Kasserer:  Erik Nielsen genvalgt 
Rochef: Valther Jørgensen  (som til sidste bestyrelsesmøde ønskede at afstå sin post) 
genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem  Helle Clemensen, Peter Clausen og Karsten Felland fortsætter. 
Suppleanterne  Just Holm, Robert Hagen og (efter pres) Lars Hansen fortsætter. 
Revisorerne Pia Boel Madsen og Søren Uldal blev genvalgt. 
Revisorsuppleanterne Jørgen P. og Jørgen A. ligeledes genvalgt. 
H. Eventuelt 
Formanden fremlagde forslag til vedtægtsændringer for også i fremtiden at kunne 
stille med en bestyrelse som tilfredsstiller SAS-klubbens krav, selv med færre og 
færre SAS-ansatte "at tage af". Forslaget blev uddelt.  
I korte hovedtræk går forslaget ud på følgende: 
At få et styre (stadig på 6 personer) men med kun "rigtige SAS-ansatte" på de 3 øver-
ste pladser: Formand, kasserer og næstformand. 
Resten af "den ledende styrelse"  består så af et "nævn" bestående af en rochef og 2 
øvrige styre-medlemmer. Således kunne vi klare at overholde SAS-klubbens ønsker 
til en bestyrelsessammensætning hvor SAS-ansatte fortsat har majoritet. 
Forslaget kræver vedtægtsændringer i punkterne 5.1 til 6.6 som skal gennem en eks-
traordinær generalforsamling for at kunne vedtages. 
Under eventuelt blev også  nævnt ønsket om at passe garderoben ved SAS-klubbens 
Juletræ i Brøndbyhallen lørdag den 26. november, da URO'erne ikke kan denne dag. 
Herefter en meget aktiv debat om en fremtidig "rygepolitik" i klubstuen og bådhal-
len.  
 
Dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen klokken 22:00. Jan Peter takkede diri-
genten og vi sluttede som sædvanligt af med et ønske om at bevare Roklubben med 3 
lange og 3 korte HURRA'er. Dirigenten takkede for god ro og orden. 
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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. 
Hel side i sort/hvid: 150 kr, halv side i sort/hvid: 75 kr, kvart side i sort/hvid: 50 kr  

BKC Handicap 2005-06   

Navn  
Bedste 
tid 

Nr. uden 
nye delt. 

Overført 
point 

Point d.d.
(uden bo-
nus p.) 

Bonus 
point 

Samlet 
point 

  

25-10-2005   33.00     UGE 43     

JØRGE� sas   32.40             

BODIL   30.35             

Vibe   29.16             

KIRSTE� sas   29.00             

BIRTHE SAS   28.04             

Annelise   27.20             

JUST   27.15             

MICHAEL SB   24.35             

BIRTE MARIE BKC   24.05             

HE�RIK   23.05             

LIS   22.57             

JA� PETER   22.35 0   2   2  

MARTI�   22.13             

VALTHER   22.07 0   2   2  

JØRGE� BKC   20.51 2 2 19 6 27  

JOCHE�   19.31             

ERIK   19.27 5 2 16   18  

MICHAEL SAS  19.24 4 2 17   19  

Kristian B. SAS   19.14             

EDDIE   18.55             

KE��ETH   18.55 3 2 18   20  

ERLI�G   18.18 1 2 20 8 30  

FRA�K   18.18             

Kristian Karlsen   18.15             

MICHAEL BKC   18.18 0   2   2  
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�ovenber 
 3. 18:00 BY-Orienteringsløb  
 5. 10:00 8GP, 2x(8x500m)  
 12.-13. 09:00 Arbejdsweekend 
 19.-20. 09:00 Arbejdsweekend 
December 
 1. 18:00 BY-Orienteringsløb 
 3. 10:00 8GP, 25km stafet 
 5. 18:00 URO’erne pynter juletræ 
 8. 19:00 ”Varmtmadsordning” og medlemsmøde 
 17. 10:00 8GP, 8x2000m stafet 
 17. 18:30 Julestue (husk gave til ca. 25.-) 
Januar 
 5. 18:00 BY-Orienteringsløb 
 12. 18:00 Ergometer handicap 
 19. 19:00 ”Varmtmadsordning” og medlemsmøde 
 26. 18:00 Ergometer handicap 
Februar 
 2. 18:00 BY-Orienteringsløb  
 4. 10:00 8GP, 8x15min stafet 
 9. 18:00 Ergometer handicap 
 16. 19:00 Medlemsmøde med regnskabsaflæggelse 
 23. 18:00 Ergometer handicap 
Marts 
 2. 18:00 BY-Orienteringsløb 
 4. 10.00 8GP, Marathon 42.195 m stafet 
 9. 18:00 Ergometer handicap 
 16.  Medlemsmøde 
 23. 18:00 Ergometer handicap 
 28. 18:00 Sidste BKC løbehandicap 
April 
 6. 18:00 BY-Orienteringsløb 

 8. 14:00 Standerhejsning og bådedåb 
 15. 10:00 Påsketur i havnen  
 
 
Faste aktiviteter: 
Mandage 16:30 Ungdom, vinteraktiviteter  
Tirsdage  18:00 BKC løbehandicap, derefter kaffebord 
Torsdage  17:00 Klubaften    

Kalenderen     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   

  

   

   

  

  

   

   

  

  

   



BKC Løbehandicap 2005-2006 
 

Hej alle i BKC, SAS og ARK. 
Der inviteres hermed til LØBEHA�DICAP med BKC. 

Vi skal starte 25 gange og første gang er tirsdag den 18. okt. 2005. 
Sidste gang er tirsdag den 11. april 2006. Intet løb den 27. dec. 2004. 

 
Ruten er den gammelkendte fra  SAS, op ad Lossepladsvej til Sjællandsbroen 

og tilbage igen, en distance på ca. 4 km. 
Og da det jo gælder om at forbedre sig lidt hver gang og helst slå de andre på 

målstregen, kan 4 km jo være hårdt nok. 
 

Der er startgebyr for hele sæsonen for kr. 50,-   
(betales 1. gang du deltager) 

Heraf kan det udregnes, at er man f.eks. kun med 5 gange, er startgebyret kr. 
10 pr. start, men er du vedholdende og starter hver gang, bliver det kun til  2 

kr. pr. start.  
 

SÅ OP PÅ DUPPER�E  OG MØD FREM TIL START 
HVER GA�G. 

 
Vel mødt for tilmelding  i BKC, hver gang fra kl. 18.00. 

Den første start bliver skudt af kl. 18.15. 
Kontaktperson i BKC:  

Erling, email eo@niro.dk 


