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AMAGERREGATTAE� 2006 
 
En god regatta med godt vejr og mange spændende løb. Den nye gangbro fra Islands 
Brygge over til Fisketorvet gjorde det umuligt at lægge banen, som vi plejer. Banen 
måtte vendes, således at man startede fra slusen og havde mål ved ARK. Arrangører-
ne fra ARK havde udmålt 6 baner og havde fremstillet et udmærket søkort, hvor de 6 
baner var klart markeret. Det viste sig desværre at bane 1, der lå nærmest Amager, 
var en rigtig dårlig bane at ro på. Der var lavvandet, hvilket betød, at bådene 
”sugede” sig fast. Der var snævert og der måtte navigeres mellem bøjer på den ene 
side og bådebroer på den anden side; men det er betingelserne medmindre man fin-
der på noget helt andet. Betegnende var det også, at bane 1 ikke vandt et eneste løb. 
 
Det samlede resultat af regattaen blev, at ARK vandt rimelig suverænt og lige så 
suveræne var SAS på andenpladsen. Der var større jævnbyrdighed om tredjepladsen, 
som Dragør snuppede foran Øresund medens B&W lukkede som nr. 5. 
 
 Resultatet:   1. ARK  1.668 points 
   2. SAS  1.143     ” 
   3. Dragør    678     ” 
   4. Øresund    544     ” 
   5. B&W     307     ” 
 
De enkelte løb formede sig således (som jeg oplevede dem): 
 
 
Løb 1. Grand Old Ladies (fyldt 50 år), 2-årers 750m. 
6 Både til start. Alle 5 klubber på banen og SAS med 2 hold. SAS 1 = “Sved på Pan-
den-holdet” med Lis og Pia samt Just som styrmand blev en flot nr. 2 efter de stærke 
damer fra Øresund.  SAS 2, med Bodil og Ketty ved årerne og Vibe som styrmand 
blev nr. 5 foran B&W, der lukkede feltet. Vore 4 ladies indtjente gode points til at 
starte med. 
 
Løb 2. Blandet ungdom, (roerne ikke fyldt 18 år) 4-årers 1.000m. 
3 både var tilmeldt, men ARK 2 afmeldte, så kun ARK 1 og SAS var til start. 
Det blev et uhyggeligt spændende løb, hvor SAS holdet, der bestod af Amanda, Ma-
thilde, Andrew og Jonas førte (så vidt jeg kunne se) indtil der manglede ganske få 
meter, så kom ARK’erne med en spurt og de vandt med så snæver en margin som 
0,8 sekund. Det skal bemærkes, at hvor vi stillede med 2 piger og 2 drenge, så havde 
AKR kun 1 pige på holdet; men det er ok efter nye regler, så ingen bad feeling over 
det. Næste gang er det måske os der må benytte os af denne mulighed, da Matilde til 
næste regatta er fyldt 18.  
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Løb 3. Damer, singlesculler, 750m. 
Vi havde tilmeldt 2 damer, men måtte desværre afmelde, da vore mere rutinerede 
damer havde disponeret til anden side og vore kaniner, som havde lugtet lidt til scul-
ler-roning, ikke mente de kunne påtage sig denne opgave, hvilket er forståeligt nok. I 
løbet deltog så 2 fra ARK og 2 fra Dragør, med ARK 1 som vinder foran Dragør. 
 
Løb 4. Senior Herrer, 2-årers, 1.000m 
Her havde vi kun 1 hold med, mens ARK denne gang var den heldige klub, som fik 2 
hold med. Den mulighed lader ARK ikke gå fra sig og de stærke ARK-herrer besatte 
da også første- og andenpladsen; men formand Jan Peter og Michael kom ind som 
en fin nr. 3, blot 3,2 sekunder efter ARK 2 og med god afstand ned til de øvrige tre 
hold. Matilde styrede for gutterne. 
 
Løb 5. Oldgirls (fyldt 35 år) 1.000m. 
Vi havde tilmeldt 2 hold og fik begge hold med. Det samme gjorde Øresund, som 
dog senere måtte afmelde det ene. På dagen manglede vi stadig en enkelt dame, men 
en telefonopringning til en af årets kaniner, Eva-lotta, gjorde os fuldtallige. I dette 
løb var det nok en overraskelse, at Dragør vandt foran favoritterne fra ARK. SAS 1 
kom ind som nr. 3, kun 3,7 sekunder efter nr. 1 og sølle 0,9 sekunder efter nr. 2. Hol-
det bestod af Helle, Lis, Pia og Anette Rughave, som er kanin fra i år. SAS 2 Bodil, 
Ketty, Birte-Marie og Eva-Lotta ved årerne lukkede løbet som nr. 5, men tjente gode 
deltagerpoints til klubben. De rutinerede herrer Frede og Just styrede for the Girls. 
 
Løb 6. Drenge, (ikke fyldt 18 år), singlesculler, 750m.  
Et løb, der blev talt en del om. Vi deltog med 3 drenge, Andrew, Jonas og Carl, hvor-
af de to sidstnævnte er kaniner fra i år. Favorit i løbet var Andrew, som har vundet de 
seneste 2 år. Desværre var Andrew så uheldig at trække bane 1, men det havde han 
utvivlsomt klaret uden problemer, hvis ikke en stor bølge fra en motorbåd netop hav-
de rejst sig på grund af det lave vand. Da starten gik i det samme øjeblik og bølgen 
fulgte kysten måtte Andrew kæmpe mod bølgen, som hele tiden pressede ham ind 
mod kysten og ind imellem bådebroerne. Til sidst brød bølgen over og fyldte sæde-
rummet med vand og så var spillet ude. Synd for Andrew, men næste år er Andrew 
senior og så kan han tage revanche.. Heldigvis havde vi flere roere med i løbet og 
SAS 2, Jonas tog ansvar og kom ind som en flot nr. 1 med god afstand ned til Dragør 
og ARK. Carl, som er en ganske ung kanin, gennemførte i fin stil og sikrede gode 
deltagerpoints til klubben. 
 
Løb 7. Kanin Herrer, 2-årers, 750m. Det var dejligt, at vi i år kunne stille med 2 
hold. Vi fik begge hold med og det samme gjorde ARK. Hold 1. med Martin og Ron-
ni gik friskt til den og kom ind som en flot nr. 2 nogle længder efter ARK 1, men 
med god afstand ned til de øvrige både. I SAS 2 roede Kurt J. og Nico et udmærket 
løb, havde en god oplevelse af hvad kaproning er. Som nr. 6 skaffede de os gode 
deltagerpoints. 
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Løb 8. Senior Damer, 4-årers, 1.000m. 
6 både til start, heraf 2 ARK både og 2 SAS både. SAS 1 bestående af Helle, Vibe, 
Lis og Anette R. roede et flot løb og kom ind på en klar andenplads efter ARK 2, 
men foran ARK 1, som roede på den utaknemmelige bane 1. SAS 2 med kaninerne 
Birte-Marie, Carina, Gertrud og Stine kom ind på en klar fjerdeplads med flere båd-
længder ned til Øresund og Dragør på de næste pladser. En god indsats af vore da-
mer. Det lover godt for fremtiden. Det var igen Frede og Just som tog sig af styrin-
gen. 
 
Løb 9. Herrer. Singlesculler, 1.000m. 
6 både til start. Heraf hele 4 ARK-både. Herudover deltog Dragør og SAS. For SAS 
roede Erik et godt og kontrolleret løb, hvor ARK 2 og 3 var urørlige på de to første 
pladser. Erik lige så urørlig som nr. 3, bådlængder foran de to øvrige ARK-roere 
samt Dragørs enlige roer. Godt, at Erik holder sine singlesculler-kapacitet ved lige. 
 
Løb 10. Kanin Damer. 2-årers, 750m. 
Igen 6 både til start, heraf ARK og SAS med to både hver. ARK’erne tog sig af de to 
første placeringer. På tredjepladsen kom SAS 2, blot 2,4 sekunder efter ARK og som 
nr. 4, kom SAS 1, adskillige bådlængder foran Øresund og Dragør som nr. 5 og 6. En 
god indsats af vore nye roere. 
 
Løb 11. Grand Oldboys (fyldt 50 år) 4-årers, 750m. 
Alle 5 klubber repræsenteret og Øresund med 2 hold. Bådene stillede op ved 1.000m. 
mærket; men fik af dommeren besked om at rykke frem til 750m-mærket som er den 
rigtige distance. De gamle drenge mente vel, 1.000m var mere rimelig! I SAS-båden 
roede Jan Hellesøe, Erik, Valther og Frede. Helle styrede sine sølvræve. Vi fik en 
udmærket start og selvom man under roningen skal holde øjnene inde i båden kunne 
jeg gennem øjenkrogene ane, at vi lå pænt foran de to både på hver side af os. Hvad 
der foregik på de andre baner, havde jeg ingen anelse om, men vi havde et godt løb, 
og det var en fornøjelse at være med. Mod slutningen kunne jeg (igen gennem øjen-
krogene) fornemme at vi lå forrest og kunne skimte sejren. 25 meter før mål rakte 
Erik hånden i vejret som tegn på sejr! Det var måske lige lovlig tidligt; men vi holdt 
hele vejen hjem og i god afstand til såvel ARK på andenpladsen, som til de øvrige 
både. 
 
Løb 12. Piger (ikke fyldt 18 år). Singlesculler, 750m. 
Vore to dygtige piger klarede sig (som sædvanligt) suverænt. Der var 4 både til-
meldt, men ARK frameldte 1 båd, så til start lå Matilde og Amanda fra SAS samt en 
pige fra Dragør. Alle tre piger roede pænt; men med Matilde som en klar vinder og 
Amanda som en lige så klar nr. 2. Altså en fornem dobbeltsejr til SAS. Godt roet 
piger. 
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Løb 13. Oldboys (roerne fyldt 35 år). 4-årers, 1.000m. 
6 både til start, SAS og Øresund med to både hver. Det blev et uhyggelig spændende 
løb, hvor SAS og Øresund lå side om side, og det var umuligt at se, hvem der vandt. 
Efter målfoto og dommervotering blev det afgjort, at Øresund vandt med 0,2 sekund 
foran SAS, Ærgerligt, men stort til lykke til både Øresund og SAS som i dette løb 
forviste de ellers så sejrsvante ARK’ere til tredjepladsen. I SAS båden sad Michael, 
Jan Hellesøe, Jan Peter og Erik. Just styrede. SAS 2 med Kurt, Frede, Stig og Peter 
C. ved årerne endte på en ret klar 6. plads, men herligt, at kunne stille med to hold. 
Pia (fru Frede) styrede for holdet. 
 
Løb 14. Senior Damer. 2-årers, 750m. 
6 både til start. ARK og SAS med 2 både hver og Dragør og Øresund med hver 1 
båd. Resultatet blev en klar sejr til ARK 2 foran Dragør, som igen var 6 sekunder 
foran SAS 1 med Helle og Vibe ved årerne. Herefter var der længder ned til de øvri-
ge hold, hvor SAS 2 kom ind som nr. 5, knebent foran ARK 1. SAS 2 blev roet af 
kaninerne Carina og Stine, som her fik deres tredje løb sammen. Godt klaret piger. 
 
Løb 15 Senior herrer. 4-årers, 1.500m . 
For at få plads til de 1500 meter var målet flyttet 500 meter mod nord, så dommerne 
fik travlt med at flytte sig de 500 meter ned mod den nye fodgængerbro, hvor ARK 
havde sat en lille pavillon op. Desværre var den blevet stjålet i den korte tid den hav-
de stået ubevogtet – AK JA! 
I dette lange løb var der igen 6 både til start og igen havde ARK og SAS 2 både med 
hver, mens Dragør og Øresund tog de to andre pladser. Løbet viste igen, hvor suve-
ræn ARK er på senior herre siden, da deres 2 både kom ind som klar nr. 1 og 2. 
SAS 1 tog sig af 3. pladsen. I båden sad Michael, Jan Peter, Jan H. og Erik. Matilde 
var styrekvinde. SAS 2, hvor jeg selv røg med ”last minute” kom ind som en klar 
nummer sjok. Holdet bestod af Valther, Martin, Frede  og Peter C. Som styrmand 
kæmpede Fru Pia forgæves for at for at sætte mere fut i roerne. Det var simpelt hen 
for dårligt, at vi ikke gjorde det bedre, vi havde jo alle sammen haft rigelig mulighed 
for opvarmning i de foregående løb! Men deltagerpoints fik vi da. 
 
Generelt må vi sige, at det var en god regatta for Roklubben SAS. For andet år i træk 
blev det en flot andenplads ud af de 5 deltagende klubber. Vi var med i 14 af de 15 
løb, vi deltog med 25 bådehold med i alt 64 rosæder. Til at besætte disse rosæder 
brugte vi i alt 30 forskellige roere. 19 styreture blev klaret af 9 styrmænd/kvinder. 
Det er en fornøjelse, at så mange medlemmer slutter op om Amagerregattaen. En 
analyse af de enkelte løb viser, at det slet ikke er umuligt for os at vinde den samlede  
regatta igen, så klø blot på med træning, træning og træning. 
Dette var ordene. 
 
Valther 
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Indkaldelse til generalforsamling: 

Der afholdes ordinær generalforsamling for Roklubben SAS 

torsdag d. 26.oktober kl. 20:00. 

 
Dagsorden er jfr vedtægterne: 
 

A. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
B. Fremlæggelse af regnskabet for de første 3 kvartaler, samt orientering om 

sidste kvartals udgifter og indtægter. 
C. Forelæggelse af budget for det kommende år. 
D. Fastsættelse af kontingenter. 
E. Disponering af anlægsfondens midler og fastsættelse af medlemsbidragets 

størrelse jfr. anlægsfondets love Paragraf 4. 
F. Behandling af de forslag som i henhold til foranstående bestemmelser er 

indkommet fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. 
G. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter i henhold til lovene 

a. Formanden, kassereren og rochefen vælges direkte af generalfor-
samlingen 

b. Derudover vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter, en revi-
sor og en revisorsuppleant. 

H. Eventuelt 
 
Eventuelle forslag skal indgives skriftligt til formanden inden den 1. oktober. 

Løvfaldstur 15. oktober kl. 10:00. 
 
Traditionen tro arrangerer vi også i år en løvfalds madpakketur sammen med Ro-
klubben Øresund, hvor vi kan nyde efterårets flotte farver. Det bliver søndag den 15. 
oktober kl. 10:00 og denne gang i Frederikssund, og der skal nok blive mulighed for 
transport for dem, der ikke kører selv. 
 
Hold øje med opslagstavlerne!  
 
Pia 
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Ferielangtur 15.-22. juli 2006. 
 
Deltagere: Erik, Hanne, Just, Lis, Frede og Pia 
 
Just forslog, at vores ferielangtur i år skulle have base i hans sommerhus ved Madum 
Sø og Rold skov. Mange var overvejelserne, men enden på det hele blev, at vi lånte 
både i Ålborg dameroklub, Skive roklub og Hobro roklub. 
 
Lørdag eftermiddag mødtes vi (Frede og Pia) med Hanne, Erik og Lis ved færgen i 
Kalundborg, hvorefter vi fulgtes ad til sommerhuset, hvor vi blev modtaget af Just, 
der var i gang med aftensmaden. 
 
Søndag kørte vi til Ålborg, hvor vores første tur skulle udgå fra. Desværre var den 
ene båd, vi skulle låne, på vandet, og vi blev foreslået at tage en gigbåd med plads til 
tre roere og en styrmand. Heldigvis var der mulighed for at låne en båd i Ålborg ro-
klub ved siden af, som vi takkede ja til. Tur gik til Gjøl med frokost ved Gjøl roklub. 
Vi havde pæn modvind ud og vi var glade for, at vi ikke skulle længere ud i Limfjor-
den med den modvind. Men vi fik i stedet en dejlig tur tilbage til Ålborg, hvor vi 
sagde tak for lån af bådene og deres gæstfrihed. 
 
Mandag gik turen så til Skive, hvor vi blev mødt af mor Tove, som serverede kaffe 
og brød for os. Skive roklub er helt ny og meget lækker. Efter en masse instrukser fra 
Tove gik det ud fra Skive i medvind mod Fur, hvor vi havde fået lov til at låne Fur-
hytten. Efter frokost ved Sundsøre forsatte vi i modvind. Tove havde fortalt, hvordan 
vi skulle finde hytten, men hvordan var det nu lige – retning mod kirken, og når i når 
til den grønne bøje så – hvad var det nu, hun havde fortalt. Men det lykkedes at finde 
hytten, og bådene blev lagt op på stranden. Efter en tur i vandet kunne vi gå i gang 
med aftensmaden.  
 
Tirsdag var så dagen, hvor vi skulle rundt om Fur, men desværre blæste det for me-
get. Vi gik en tur ud for at kigge på vandet, men var alle enige om, at det ikke var 
muligt at komme rundt. I stedet fik vi kigget på kirken, og om eftermiddagen roede 
vi en tur på læsiden af øen.  
Onsdag gik det så tilbage til Skive med samme vind som på udturen, blot med mod-
sat fortegn. 
 
Torsdag havde vi lånt både i Hobro. Disse to både havde Odder årer, hvilket vil sige 
meget tunge træ årer. Det var en meget varm dag, men ude på vandet kom der lidt 
vind. Ved Mariager gik vi ind for at spise frokost og fik lov til at låne lidt skygge 
samt bord og bænk hos nogle lokale fiskere. Da alle andre end Lis havde været i 
Saltcenteret, måtte hun gå derover alene. Det er absolut et besøg værd. Efter frokost 
gik det videre mod Hadsund, og da der var modvind, varmt og Odder årer, orkede vi 
ikke at ro længere, så bådene blev lagt op ved roklubben i Hadsund. 
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Fredag tilbage til Hadsund. Nu havde vinden vendt, og vi ville så få modvind mod 
Hobro, men alligevel gik vi videre ud af Mariager fjord. På den anden side af Had-
sund skal man holde sig til sejlrenden for som de sagde i Hobro, så kunne man stå på 
den anden side af renden i gummistøvler uden at få våde fødder. Et stykke ude vend-
te vi så og roede tilbage forbi Hadsund mod Hobro. Ved en meget lille havn, som 
hedder Stinesminde, holdt vi frokostpause, men kom hurtigt videre, da det så ud til 
tordenvejr. Torden fik vi ikke, men en hurtig byge en halv time før, vi nåede Hobro.  
 
Lørdag var pakke sammen dag, men først efter Lis og Erik havde været ude og løbe 
og sammen med Just og Frede nede og bade i Madum Sø. En gåtur op for at se høj-
mosen blev det også til, før vi sagde farvel til Just, som skulle blive i sommerhuset. 
Erik, Hanne og Lis kørte hjem, mens vi forsatte til Esbjerg, hvor vi skulle campere 
med vores børn. 
 
Tak til alle for endnu en rigtig god roferie. 
 

Pia 
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Kanindåb sprit nye ro–elementer i Kong �eptuns farvand. 
  
Efter vel annoncering og behørig beroligelse af eventuelle frygtsomme ”små kani-
ner” er vi over sommeren påført listen, således at Kong Neptun ganske nøje vidste 
navne, antal, men heldigvis ikke frygtsommeligheden hos den enkelte, ejheller at 
nogle kaniner i den grad var meget ældre end de så ud til. De lugtede fælest! 
Indbydelsen lød til kl.14 og mørke skyer trak sig sammen over roklubben. Rigtig 
mørke skyer, så vi regnede hurtigt ud, at Kong Neptun måske havde justeret lidt i 
manuskriptet, hvilket gjorde at den enkelte kanin justerede lidt i påklædning (dette 
blev muligt pga Kaninpasser Just og hans medbragte ”kuffert”. Tak for det!). 
Roklubben havde lavet løbegård til os små pus og Kaninpasser Just fodrede os med 
friske gulerødder. Vi ventede, og det regnede, så ventede vi lidt mere – og der kom 
jo Kongen og Havheksen og 4 slemme rorskarle.  
(Pyh-føj nogle misholdte tandsæt og rå karle han holder hof med. Måske parret 
mangler en stylist). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begivenhederne tog herefter fart, idet diverse fluidum af rødlig, grønlig og brunlig 
art, med og uden orme, blev båret frem, alt imens Kongen og Havheksen tog plads 
på tronen. Gabestokken kom i brug og her blev hver 
ildelugtende kanin døbt/smurt ind i dette stads. Klippet 
og barberet blev vi og efterset af en doktor (som havde 
god medicin i sin taske og i sin flaske) og herefter kun-
ne/skulle /blev vi tvunget – til at kysse Havheksens for-
sølvede storetå. 
 
Den store impossante Konge rejste sig derefter og sag-
de:   
 
Kanin i SAS, vær veltilpas – jeg døber dig –DULK og 
knaldede en kæmpestor, men blød udgave af 
en”muggert” ned på hovedet af den døbte. (Mads og jeg 
synes ordene lød sådan) 
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Nu havde den gode Kong Neptun ikke holdt øje med sin 
grønalge - bestand, så den var floreret til en giftiggrøn hav-
suppe – hvorfor et behændigt lille badekar – ”passer til små 
kaniner” - blev brugt til ”dyppelsen”/ afvaskningen. 
 
Idet Kong Neptun havde inviteret til hofkalas om aftenen, 
drog alle hjem – og hver og en, gammeldøbt som nydøbt - 
smukkeserede sig på bedste vis og frembragte lækre retter 
som smykkede det festdækkede bord. Vi nød alle vore ret-
ter og efter flere skål udbragt for og fra bordene, kom det 
højtidelige øjeblik, da beviserne på vores dåb skulle udleve-
res. 
 
Se, nu havde hoffet en ganske anden etikette og alle var her ligeledes klædt pænt på. 
HOFFET RET: Alle fra hoffet stod på rad og række og så at de unikke og flotte 
dåbsbeviser blev overrakt, og så skulle der kysses og det hele hoffet. Styrbord, bag-
bord og midtskibs + Kongen på maven. Her rakte Kong Neptun de mandlige 
dåbsdeltagere en hånd – de slap for kys midtskibs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herefter festede og sang deltagerne og havde en rigtig god aften. Og set fra en tidli-
gere kanins højde, var det et kongeligt arrangement. Så tak til alle jer der døbte. Vi 
hjælper næste år – dåb skal afholdes. 
 
Således oplevet og opfattet 
 
Mads Halvorsen og Gitte Madsen. 
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En barketur 
 
Vi er vant til ved langture at bruge inriggere, hvor vi så kan have alt vores pik-pak 
med i båden. Mette og jeg var på en anderledes tur med en såkaldt Barke, som er en 
båd med otte ropladser, plads til tre på styrmandsbænken og dertil en overdækning 
for at holde mandskabet tørt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi var af sted med 14 mand, 5 fra Danmark (3 fra Øresund og 2 fra SAS) og resten 
fra Tyskland. Vi startede oppe i Mecklenburger Seeenplatte nord for Berlin, og endte 
i selve Berlin ved at ro ned ad Havel-floden. Der var så hele tiden to på landtjeneste, 
så bagageflytning og indkøb blev klaret. Resten skulle så ro, fire ad gangen mens 
resten hyggede sig. Båden er også en anelse tung: 600 kg, så det føltes helt let at 
komme i en inrigger igen bagefter. Overnatning foregik i et stort telt, og dels i 
Gaststätte/roklub. Spisning om aftenen behøver man ikke bekymre sig om, for der er 
altid en knejpe i nærheden, som kan diske op med svinekød i en eller anden forklæd-
ning, dertil en passende mængde øl, og så kører det bare! 
Vejret var periodevis fugtigt, men på grund af overdækningen gav det ikke de store 
problemer.  
Området kan varmt anbefales, der er masser af kanaler/floder og søer at ro rundt på, 
og mange steder er der indrettet campingpladser lige ved vandet, med særlig plads til 
forbipasserende wasserwanderer.  
Alt i alt en dejlig ferie! 
 
Jan Peter 
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FLASKOMETRET 
 
Det går godt med flaskeindsamlingen, som støtteforeningen GAS står for. Til dato 
har vi fået afregnet kr. 2.119,32. Vores mål for i år er kr. 3.000,- og det har vi sådan 
set allerede nået, da vi mangler afregning for to afhentninger. Hver afhentning giver 
ca. 500 kroner, så kom blot med alle dine tomme vinflasker. Du må også gerne tage 
din nabos med. GAS har som formål at støtte Roklubben økonomisk, hvilket vi lø-
bende gør i mindre omfang; men da der hurtigt kan opstå akut behov for en større 
indsats søger vi også at oparbejde en vis formue. 
 
Alle kan blive medlem af GAS. Det koster 100 kroner om 
året, det samme som da støtteforeningen blev stiftet i 1979. 
 
Hilsen 
Valther 

Kasserer i GAS  

Velkommen - Som ægte roere 
 
Ved den festlige kanindåb den 12. august blev følgende roere underkastet kong Nep-
tuns dåbshandling og kan herefter kalde sig ægte roere: 

 
 Anette Rughave Tandchittiwt 
 Birte Henriksen 
 Birte Marie Melgaard 
 Carina Lindebjerg 
 Gitte Madsen 
 Jonas Lund Hansen 
 Kurt Jørgensen 
 Louise Dalum 
 Mads Halvorsen 
 Niels Friis 
 Poul Erik Sørensen 
 Stig Terkelsen 
 Tommy Strand 
 

Ved den hyggelige grillmiddag om aftenen modtog de døbte dåbsbeviset fra Kong 
Neptun med følge. Gem det værdifulde bevis, ellers kan det hænde i ryger på den 
igen. 
 
Valther     
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Gudenåtur fra den 4. til den 11. august 2006. 

 
Deltagere: Fra Roklubben Øresund Anne, Poul, Kurt og Betina. Fra Roklubben SAS 
Erik og Lis. 
 
Denne ferielangtur var oprindelig Søren Uldalls. Jeg var med sidste år, og havde ikke 
forestillet mig, at jeg skulle med igen. Men da Søren måtte melde fra p.g.a. sygdom 
blev jeg spurgt, om jeg ville deltage. På det tidspunkt troede jeg, at turen skulle gå 
fra Silkeborg mod Randers, så jeg blev lidt skuffet, da det viste sig, at det var samme 
rute som sidste år, jeg havde sagt ja til. 
 
Vi tog af sted fredag eftermiddag, og efter en køretur med mange køer (ikke de fire-
benede) nåede vi Ry Roklub til aftenkaffetid. Lørdag morgen gjorde vi bådene klar 
og satte kurs mod Silkeborg – dog med en afstikker ind i Knudsø. Sidste år kom vi 
ikke på Himmelbjerget, fordi det blev tordenvejr, så det syntes jeg i hvert fald, at vi 
skulle i år. Det var svært at finde et tillægningssted, men vi fik så lov at ligge ved en 
privat bro, så vi kunne begive os til fods til toppen. Vi var nogle stykker, der også 
lige skulle op i tårnet for at få det hele med. En is blev det også til, inden nedturen. 
Så blev frokosten indtaget hos de venlige mennesker, der også lånte os borde og sto-
le. Da vi nåede Silkeborg, havde forretningerne lukket, så vi gik på restaurant. Det 
besøg ville Kurt betale, fordi han havde nået sin sølvåre, der er 800 km i Øresund. 
 
Mens vi var i Silkeborg, blev der også tid til en tur ind i ”Brillerne”. Det er en meget 
smal kanal, der er ind til disse små søer. Men der er utrolig smukt. Vi var også ved 
Slåensø. Det siges, at det er Danmarks reneste sø. Nu er vi jo nogen stykker, der har 
været ved Madumsø i sommer, og den er mindst ligeså ren. 
 
Så gik turen retur til Ry igen, for vi skulle videre til Skanderborg. Det er en besvær-
lig strækning med to overbæringer, men de tre herrer havde udtænkt en plan, så det 
meste af bagagen blev kørt til Skanderborg. Så klarede vi overbæringerne ved Ry og 
ved Fuldbro Mølle i fin stil. Mossø viste sig fra sin pæne side – næsten havblik – så 
det gik fint til Hem odde, hvor vi spiste frokost på en flåde ude i vandet. Tåningå er 
meget smuk, og i år var der næsten ingen hestebremser. Der var heller ingen 
”maling” på Mossø. Vel ankommen til Skanderborg Roklub kunne vi rigtig lege bal-
konroere, for der var rigtig mange ude at ro den aften. Vi havde en overliggerdag i 
Skanderborg, så der blev tid til at ro søen rundt. Erik blev desværre så forkølet, så 
han havde vist ikke meget ud af den tur. Han kravlede lige i soveposen, da vi kom 
tilbage. Vi var spændte på, om han blev frisk til turen tilbage til Ry næste dag!! De 
fynboer må være gjort af noget særlig stof, for Erik stod frisk i rotøj næste morgen 
og var klar til turen. Vi havde en ligeså fin tur den modsatte vej over Mossø med 
frokost ved Klostermølle. 
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Ved ankomsten til Ry skulle bådene spules grundigt og bagagen hentes i Skander-
borg. Så skulle mandskabet rengøres for alt det sorte vi havde fået anbragt allevegne, 
når årerne skulle langs eller tværs. Der var nemlig messingswirvler på de lånte både. 
Om aftenen var vi ude at spise noget dejlig mad på en restaurant med udsigt over 
Knudsø. Da kom der en ordentlig regnskylle, men da var vi jo færdige med at ro. 
 
På hjemturen næste formiddag, var vi inde i Refsvindinge og købe øl, og Erik gav os 
en rundvisning på Østfyn, der er hans hjemegn. 
 
Det har været en fantastisk dejlig tur, og det var slet ikke kedeligt, at det var den 
samme rute som sidste år. Øresunderne er også nogle rare mennesker at være på tur 
med. Tak for turen allesammen også til Erik. 
 
Lis 

OTTER-RO�I�G FOR ALLE! 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Lørdag den 23. september kl. 10.00 sætter vi otteren på vandet. Det er beklagelig-
vis første gang i år, men nu skal det være. Vi blander besætningen med mere rutine-
rede otter-roere og mindre rutinerede og nybegyndere. Vi ror et antal kortere ture, 
indtil alle har været ude og prøve det. Jeg kan sige, at det er noget anderledes end 
inriggerroning, men meget spændende, det kan absolut anbefales og det skal prøves. 
 
Efter roningen arrangeres der fælles frokost i klubben. Det forventes at blive kl. 
13.00. 
 
Meld jer til roning og frokost på tilmeldingslisten i klubben, eller ring til  
mig. 
 
Vi ses. 
Valther 3252 3373 
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Grill-GAS søndag den 20. august. 

 
Det gode vejr havde vi haft i hele juli måned, så hvad kunne vi vente andet end usta-
digt vejr til det årligt tilbagevendende grill arrangement, som GAS afholder hvert år i 
august. 
 
Det regnede da også næsten hele formiddagen, men hvad har vi fået en overdækket 
terrasse til, hvis ikke det skulle være til at sidde i tørvejr og spise. Det blæste nemlig 
slet ikke, og temperaturen var ok. Kl. 12 blev det også tørvejr. Der var 30 voksne og 
2 børn tilmeldt – 2 meldte dog afbud, men så kom der en enkelt ekstra, så vi var 29 
voksne og 2 børn. Nogle af ”de nye” havde også fundet vej, og det er jo rigtig godt at 
de også får at se, hvordan vi hygger os. 
 
Just passede som sædvanlig grillen. I år iført en citroën kasket – fordi kokkehuen var 
blevet væk. Jørgen Adamsen havde fået hjælp af en anden Jørgen, nemlig Pedersen, 
ved udskænkningen af Bloody Mary m.v. 
 
Efter Just´s gode ben m.v. var der kaffe med Pias dejlige tærter. Så solgte de to ung-
domsroere amerikansk lotteri. Der var mange fine præmier. Vi havde næsten opgivet 
at få nogle præmier, men til sidst lykkedes det alligevel. Vi vil gerne takke alle dem, 
der har ledt deres gemmer igennem og fundet noget: Amagerbanken, Wonderful Co-
penhagen, Diners, Bonduelle, Karstens Afd., Eriks Afd., SAS Klubben, Valther, Sø-
ren U., Frede og Pia, Just og Birthe, Kirsten Adamsen, DHL v. Hanne Vinther, Aase 
Pedersen (Lis´ svigerinde). Jeg håber ikke, jeg har glemt nogen. Der var god stem-
ning, mens lotteriet blev trukket. Mikkel og Rikke vandt en del kogebøger. Det er 
spændende om de bliver brugt! Peter Clausen vandt både kogebog og krydderier – 
han skal holde det næste bestyrelsesmøde. En af ungdomsroerne vandt en flaske jule-
snaps. Mon han har solgt den til sin far? 
 
Så var det tid til de sædvanlige spil. Trods en enkelt regnbyge blev der kåret GAS-
mestre i ringspil, dart og fodbold. Jeg tror alle havde en hyggelig eftermiddag. Vi vil 
gerne takke alle, der gav en hjælpende hånd på dagen og endnu engang en stor tak til 
sponsorerne. Uden dem ville overskuddet ikke blive særlig stort. 
 
Kassereren har meddelt, at GAS fik et overskud på godt 4.000 kr. – det er rigtig flot. 
 
På bestyrelsens vegne 
 

Lis 
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Vel Roet udkommer 10 gange om året og trykkes i A5 i 200 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: 75kr., kvart side i sort/hvid: 50 kr. 

   

  jagermål mangler overskud 
     

Lis Krøner  1800 562  
Erik Nielsen  1201 318  
Just Holm  819 95  
Peter Clausen  721 108  
Ketty Hansen  900 336  
Jan Peter de Baan  666 256  
Valther Jørgensen  818 410  
Jørgen Adamsen  600 269  
Stine Kamstrup Knudsen  310 39  
Tanja Rasmussen  300 54  
Kristian Bøckhaus  350 119  
Søren Uldall  300 69  
Birte Marie Meldgaard  300 78  
Jonas Lund Hansen (uro)  310 107  
Martin Kjer  400 226  
Jytte Andersen  300 150  
Bodil Jørgensen  450 302  
Anni Reinstrup  425 347  
Hans Jørgen Bøgh  301 278  
Karsten Felland  302 300  

Kilometer jager klubben 2006 

KM 
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Rostatistik 2006 

Ialt Roet pr 28. august 2006  16597 km  

 Top 30 Alle ture  Langture 
  ture km  ture km 

       

1 Lis Krøner 60 1238  8 489 
2 Erik Nielsen 46 883  8 489 
3 Just Holm 33 724  5 260 
4 Peter Clausen 37 613  3 104 
5 Matilde Madsen (uro) 14 612    
6 Ketty Hansen 36 564  2 96 
7 Frede Madsen 39 538  4 237 
8 Pia Boel Madsen 29 533  4 237 
9 Jørgen Pedersen 25 421    
10 Jan Peter de Baan 30 410  7 167 
11 Valther Jørgensen 37 408  2 16 
12 Kurt Jørgensen 28 363  1 10 
13 Jørgen Adamsen 17 331    
14 Stine Kamstrup Knudsen 27 271  2 20 
15 Tanja Rasmussen 22 246    
16 Michael Olesen 25 237  4 37 
17 Kristian Bøckhaus 18 231  3 30 
18 Søren Uldall 14 231  1 116 
19 Birte Marie Meldgaard 21 222    
20 Helle Clemensen 20 208  4 36 
21 Jonas Lund Hansen (uro) 30 203  2 40 
22 Jørn Rasmussen 9 200  2 99 
23 Martin Kjer 14 174  1 10 
24 Stig Terkelsen 13 170    
25 Birte Henriksen 14 166    
26 Jan Hellesøe 13 163  2 20 
27 Ronni Norring 14 153    
28 Jytte Andersen 9 150  1 32 
29 Bodil Jørgensen 12 148  1 4 
30 Günter Pries 12 143    
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September 
 3. 10:00 Fællestur med Øresund, Havnen og sydpå 
 3.  Motionsdag på Furesøen (kredsarr)  
 8. 18:00 Sved På Panden / HDR—afslutning 
 12. 20:00 Medlemsmøde 
 23. 10:00 Otter roning 
Oktober 
 15. 10:00 Løvfalds madpakketur fra Frederikssund 
 26. 20:00 Medlemsmøde (Ordinær generalforsamling) 
 28.  Standerstrygning  
�ovember 
December 
 16.  Juleroning (kredsarr) 
 

 

 

 
Faste aktiviteter: 
Mandage 16:30 Ungdom, Outriggerroning  
Tirsdage  17:00 Roning, derefter mad og kaffe 
Torsdage  17:00 Roning, derefter fælles grill, klubaften    
 
 
 
Faste aktiviteter i vintersæsonen: 
Mandage Ungdom 
Tirsdage  BKC-handicap og anden motion 
Torsdage   Motion, klubaften 

Kalenderen 
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