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Vel Roet 
Juni-Juli                              År 2008 

Medlemsblad for Roklubben SAS 

 

Klargøring af bådene før endnu en madpakketur 
sammen med Roklubben Øresund 

 

Rigtig mange arrangementer i løbet af sommeren: 
 

ASCA-træf, madpakketure, SPP, jordbær og champagne, 
Staines regatta, GAS grill og meget mere. 
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Thorkild Brønnum er død. 
 

Thorkild døde den 15. april, 88 år gammel. 
Vi har herved mistet en stor og legendarisk personlighed. 
 
Til de medlemmer, som ikke kender eller har kendt Thorkild, kan jeg sige, at Thor-
kild har om nogen sat sit præg på Roklubben SAS. Thorkild deltog aktivt i stiftelsen 
af klubben i 1951, han kom hurtigt i bestyrelsen og er til dato den person, der har 
været formand i længst tid, i alt 13 år. Fra 1964 til 1976 samt et enkelt år 1958/59.  
 
Thorkild var en igangsætter og en indpisker. Det var i Thorkilds formandstid, hvor 
vi fra 1966 til 1968 hverken havde eget klubhus eller bådehal, da vore hidtidige 
lokaler måtte vige til fordel for udvidelse af lufthavnen. Det var Thorkilds fortjene-
ste, at det lykkedes at holde sammen på klubben i de tre år indtil klubben i 1969 
kunne indvie det ”nye” dejlige klubhus/bådehal i Kastrup, som vi herefter havde 
indtil 1991. 
 
Thorkild modtog DFfR’s æresnål i 1977 og blev udnævnt til æresmedlem i Roklub-
ben SAS i 1989. Thorkild var initiativrager og medstifter af støtteforeningen G.A.S. 
Han var dens første formand og var også æresmedlem her. 
 
Jeg har selv kendt Thorkild, siden jeg blev roer i SAS ved min ansættelse som elev i 
august 1952. Ja, faktisk endnu længere tilbage, da jeg som dreng var spejder sam-
men med hans søn Tom og derigennem kendte familien. 
 
Jeg mindes mange herlige roture med Thorkild. Hans humør og engagement var 
smittende, og alt det tæller langt mere end den tunge sygdom, han var ramt af de 
senere år. 
 
Æret være hans minde. 
 
Valther 
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ASCA besøg fra Lufthansa- og British Airways roklubber 
 
I weekenden op til Skt. Hans (20-22. juni) får vi besøg af vores venner fra British 
Airways og Lufthansa. De ankommer om fredagen, hvor vi om aftenen tager ud at 
spise (kl. ca. 19).  Om lørdagen skal der dystes mellem de tre Airlines for at afgøre, 
hvem der kan beholde ASCA-trofæen i år. Denne trofæ blev indstiftet sidste år af 
Lufthansa roklubben, og er lavet af et turbineblad til en Boeing 707. Vi skal ro mod 
hinanden i inrigger 4, og outrigger 4. Vi har i den forbindelse brug for folk, der stiller 
op. Meld dig til rochef Michael Olesen, hvis du kan stille op her. 
Regatta-delen vil starte ca. kl. 10. 
 
Efter konkurrencen vil vi tage gæsterne på en havnetur, også her skal vi bruge folk, 
der stiller op, så de kan gelejdes igennem havnens travle trafik. Roturen starter ca. kl. 
13. Lørdag aften fra ca. 18:30 vil der være grill-aften, hvor alle kan komme med, 
skriv dig på listen på opslagstavlen!  
Gæsterne tager hjem igen søndag, kan ske nogle bliver til Skt Hans. 
 
Formanden 

Torsdagsgrill 
 
På trods af det gode vejr har vi ikke brugt vores 
grill endnu. Fra 5. JUNI vil der være mulighed for 
at i kan grille jeres medbragte mad. Grillen vil blive 
tændt ca. 19:30. Klubben vil stå for grillkul, mens i 
selv må sørge for resten. Slå jer gerne sammen et 
par stykker og fordel indkøbene imellem jer. 
 
 Selvom i ikke kommer på vandet, er i også meget 
velkomne til at være med, tag evt. din bedre halv-
del med! 
 
Formanden 
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Dialogmøde med Københavns Kommune 
 
Erik Nielsen og Jan Peter de Baan har været til dialogmøde med kommunen, hvor vi 
(endnu en gang) skulle diskutere den fremtidige udformning af området, som består 
af de tre roklubber, SAKH-både og automekanikeren. De sidste to har fået opsagt 
deres lejemål, så der bliver lidt plads. Samtidig gøres der indhug i den plads, vi nu 
bruger, fra alle sider: 
 
Der SKAL være en ret så bred cykel/gangsti langs med vandet, hvor vandlinien kan 
flyttes ved opfyldning af havnen. Dette vil påvirke vore slæbesteder, placering af 
ponton, men også igen formindske vores rofarvand. 
 
Roklub-området stopper lige ved linien langs med vores klubhusgavl mod vejen. 
Vejen vil blive flyttet og lagt på det nuværende skinne/parkeringsareal. Den vil for-
mentlig være væsentlig smallere end den nuværende, og blind for biler på grund af 
den kunstige vig der anlægges nord for ARK og ca. indtil REMA-1000. NCC har 
påtaget sig at bygge en midlertidig adgangsvej under byggeperioden, så vi hele tiden 
kan komme til, men det øger ikke det endelige antal pladser, når byggeriet står klar.  
 
Der skal bygges et antal højhuse, og disse mennesker skal jo også parkere, det i nog-
le underjordiske anlæg, hvor vi nok ikke får adgang. 
Der skal bygges en daginstitution for 0-6 årige børn. Ingen i forsamlingen kunne 
forstå kommunens disposition, men det var der behov for, fik vi at vide. 
 
Vi har hele tiden frembragt vores inderste ønske: at vi kan blive ved med at ligge, 
hvor vi er, og dyrke vores sport. Vi kan godt forstå at ARK og BKC vil bygge nyt, de 
er heller ikke indstillet på, at de partout skal ligge der hvor de ligger nu, men er åben 
for en anden placering. ARK er varm på en kajak-hotel, hvor folk kan få opbevaret 
deres kajak og få en minimal undervisning hos ARK i sikker brug af den. 
 
Arkitekten var endog meget begejstret for SAKH's område med de pittoreske falde-
færdige "huse", og betonkajen bygget i anarkistisk beton-rest stil. 
 
Arkitekterne og kommunens folk vil så tage vore input, og bearbejde det til et ud-
kast, som skal vises frem på næste møde 19. august. Derefter skal et forslag fremsæt-
tes i borgerrepræsentationen, hvorefter de der vil bygge nyt kan begynde at søge fon-
de. Kommunens folk mente ikke at klubberne kommer til at hænge på udgiften til 
ændring af bolværk, ponton og slæbested. 
 
Formanden 
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 Information fra kassereren 
 
VELKOMME/ til de nye aktive medlemmer 2008. 
Alle er godt i gang med roinstruktionen.  
 

Ingelise Braager 
Claus Larsen 

Elsebeth Andersen 
Lis Halvorsen 
Karina Jensen 

Birgit Rasmussen 
Morten Vallentin 

Mads Beyer 
Kim Andersen 

Ulla Bendix Vexheyden 
 
Til nye som gamle medlemmer: 
Husk at deltage i de sociale arrangementer i roklubben. Det er hyg’ligt! 
 
SYDHAV/SSTYRMA/DSKURSUS 
Der var 5 deltagere til Sydhavnstyrmandskurset den 23. april. Det var Anette Kyster, 
Cathrine Uldall, Martin Qwist, Martin Johansen, Inger-Lise Sidenius 
(genopfriskning).  De 4 nye skal aflægge praktisk prøve, før de kan blive ansvarlige 
styrmænd i Sydhavnen. 
 
/YE ÅRER 
Roklubben har købt 4 inrigger big blades, pris 13.000 kr., så pas godt på dem. 
 
/YE ROBUKSER 
Der er indkøbt nye robukser (blå tights) til 200 kr. per par. 
 
SVED PÅ PA/DE/ RO/I/G, SPP 
Roklubben SAS har lagt godt ud til SPP 10 km motionskaproning med fine placerin-
ger. Vi deltager med 3 2-åres og 1 4-åres inrigger med mulighed for 2-3 reserve roe-
re.  
Og der kan komme flere hold med. I skal blot finde et hold og tilmelde jer senest på 
kaproningsdagen. De resterende kaproninger er 9/6 fra SAS, 26/6 fra HDR, 6/8 fra 
SAS, 21/8 fra HDR, 3/9 fra SAS og 12/9 fra HDR.  
 
Fra 6. august kan nye roere (kaniner) fra i år deltage. I skal have fast uddannet styr-
mand med. Kontakt rochefen for hold sætning. 
 
Se SPP resultaterne andetsteds i bladet.    Erik �ielsen 
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Pinsesolen dansede over Øresund 

Det var som om sommeren allerede havde sat ind her først i maj. Jeg skulle nå ud til 
klubhuset inden klokken 4 tidlig søndag morgen i Pinsen, og jeg cyklede alt hvad jeg 
kunne gennem byen. Nørrebro var meget livlig og nattelivet var end ikke i nærheden 
af at være slut. Der var mange unge og glade – og faktisk også en del fulde folk. Jeg 
var nu lidt beskæmmet over at se små meget unge piger gå alene og let slingrende på 
ensomme og mørke steder. 
 
Vi var 10 personer, der havde sat hinanden stævne med Karstens mellemkomst, hvor 
var det godt, Karsten. Vi skulle nå at rigge to både til og være ude af havnen,på den 
anden side af Trekroner kl. 5.05 – og det nåede vi, lige akkurat. Sikke en udsigt, se 
selv på billederne. Det blev til en lille dram og endnu en og måske endda en sidste en 
til nogle enkelte, andre kunne nøjes med en tår vand eller to. 
 
Efter at have nydt roen, det gode selskab og udsigten, gik turen hjemad igen i et mere 
adstadigt tempo. Dog måtte den ene båd lige en tur omkring Langelinie, blærerne var 
jo lige blevet fyldt godt op. Humøret var højt, og vi fnisede og grinede og blev hilst 
på af en sejler, der stak hovedet op over rælingen med et ”God morgen!”, vi havde 
slet ikke tænkt på, at klokken kun var 6 om morgenen, og det var ikke til at slukke 
for fniseriet, så vi var vist ikke særligt populære. Men det var nu også svært, når in-
gen af os kunne huske hvad koden til toiletterne var, og vi måtte prøve igen og igen. 
Heldigvis kan man altid bruge en busk at sidde bag i nødens stund. 
 
Dette lille pitstop betød, at vi kom hjem til et veltildækket morgenbord med bacon, 
røræg, den dejligste frugtsalat, pandekager med sirup og alt muligt andet godt. Der 
var også diverse hjemmegjorte snapse, der vist også gjorde sin lykke. Alt i alt en 
vellykket pinsetur, det gør vi gerne en anden gang igen. 
 
Kisser 
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JORDBÆR og CHAMPAG/E 
 

SØNDAG DEN 29. JU/I KL. 14:00 I ROKLUBBEN SAS 
 

Sommeren er over os. Parasollerne, stråhattene, nye og gamle roere med påhæng skal 
luftes. 
Traditionen tro serveres der jordbær og champagne i rimelige eller rigelige? mæng-
der. 
Kom og nyd en afslappet søndag eftermiddag på Amager. 
 
Pris 85 kr. pr næse 
 
Tilmelding senest tirsdag den 24/6 på opslag i klubben, på tlf. 22 17 44 72 eller e-
mail bodilkj@hotmail.com 
 
Vel mødt 
Bodil 

 
Obs.!  Bus nr. 250S og 35 går næsten lige til døren 

Madpakketur søndag den 1. juni 
 
3 fireåres bemandet med 6 SAS roere og 9 Øresundsroere stævnede ud i høj flot sol-
skinsvejr. Tur gik fra Roklubben Øresund ind gennem havnen og ud til Roklubben 
SAS, men først var vi en tur bag om Langelinie for at kigge på den moderne havfrue.  
 
Vel ankommet til roklubben fik vi selskab af Just og Birthe, som også skulle spise 
deres frokost og nyde solen. Der var rimeligt roligt vand på udturen, men på hjemtu-
ren var alle speedbådene stået op og gjorde vandet temmelig uroligt. 
 
I lagunen var der dog dejligt fladt vand at ro i og mange mennesker at se på. 
Tak til Hanne for en dejlig tur og til VorHerre for det gode vejr. 
 
Pia  
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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 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 og flutes efterfulgt 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. 7. august 2008 
ALLE ER VELKOM/E! 

 

Amagerregatta 

Det er i år os der skal afholde amagerregattaen, så der er brug for din hjælp. Der 
hænger lister på opslagstavlen i klubben, her kan du se hvad der skal laves. Så skriv 
dig endelig på.  

Ligesom de foregående år vil der blive hængt opslag op over løbene til Amagerre-
gattaen. Husk at skrive dig på enten som enkel person eller som et hold. 

Helle 
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Madpakketur søndag den 4. maj til Ishøj 
 
Det blev en fantastisk dejlig tur i svag vind og solskin! I betragtning af, at de fleste af 
os havde få kilometre på bagen, ingen hærdede hænder og krid-hvide lemmer, klare-
de vi alle 14 turen i fin stil! 
  
Vi mødtes i Roklubben SAS allerede kl. 09.00 for at være sikre på at komme ud gen-
nem slusen inden kl. 10.00. Til gengæld var vi lukket ude af Havnen indtil kl. 17.00. 
Det er mange timer! Formiddagspausen holdt vi i Brøndby Roklub. Her blev de helt 
opstemte af at se 4 robåde på vandet – et sjældent syn åbenbart. I Brøndby er det 
altså mest kajakroere, der huserer. En god pause, hvor flere af os tog livet af en kold 
dåseøl, som ellers var beregnet til senere … Det var dejlig varmt … 
 
De 5 km fra Brøndby til Ishøj gik som en leg. Hornfiskene var også på toppen – vi så 
rigtig mange parringslege-hvirvel-krusninger i vandoverfladen, da vi roede langs 
strandparken. Ishøj Roklub havde forsynet os med en nøgle, så vi kunne benytte 
klubbens faciliteter. Og straks ommøblerede vi havemøblerne, så vi kunne sidde på 
græsset i solen og spise vores medbragte madpakker. 
 
Nogen gik på Arken og så Skagensmalerier, andre gik til ishuset, nogen betragtede 
Ishøjs Færø-ro-både, og enkelte fik sig en snak over en kop kaffe. Hyggeligt! 
 
Hjemturen gik via Hvidovre Roklub med eftermiddagskaffepause, hvor enkelte sta-
dig havde en pilsner tilbage. 
Vi ramte slusen præcis kl. 17.00 og kunne derefter slutte turen – let brankede i huden 
- i Roklubben SAS. 
Det er altid hyggeligt, når SAS og Øresunds roere mødes og styrker de allerede tætte 
bånd mellem klubberne. 
 
Erik �ielsen 
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Sankt Hans aften 
 
Mandag den 23. juni fejrer vi traditionen tro Skt. Hans aften i klubben. Grillen vil 
være tændt til kl. ca. 18:30. I skal selv have jeres mad med (grill + salat).  
Når skumringen kommer, vil vi tænde op i vores (beskedne) bål. Der vil i år være en 
båltaler, da Lis Krøner fik overrakt heksen for to år siden. Vi er spændt på, om selve-
ste heksen også dukker op… 
 
Af hensyn til bordopstilling og -dækning må i skrive jer på en liste i klubben, så vi 
kan se, hvor mange der kommer. 
 
Lad os håbe på godt vejr! 
 
Formanden 

LTAMx4+. Finale og OL-kvalifikation. 1000m. 
Der var en OL-kvalifikation på spil for de handicappede roere lørdag den 10. maj på 
rostadion i München. 
I fireren var Danmark repræsenteret af Margit Pedersen, Lene Van Der Keur, Kenneth 
Kronborg (Roklubben SAS), Anders Olsen og Lin Gjerding. Danmark havde, hvad 
der skulle til på de sidste tag, og fik med en kraftanstrengelse, der var OL værdig 
presset sin spids frem til 2. pladsen og de paraolympiske lege i Kina. 
1. Kina. 4.02,77 
2. Danmark. 4.07,49. 
3. Sydafrika. 4.07,66 
4. Australien. 4.08,91 
5. Japan. 4.33,13 
 
TILLYKKE KENNETH!!! 

Roklubben SAS repræsenteret ved handicap OL 
 
Kenneth Kronborg har med sit hold handicap-roere kvalificeret sig til handicap-OL i 
Bejing. Resultatet var meget tæt: 
 



 12 

AMAGERREGATTAFEST 
 

Lørdag den 30. august er der igen Amagerregatta mellem roklubberne på Amager. 
Om aftenen arrangerer vi årets bedste fest. Det kan vi selvfølgelig ikke gøre uden 
jeres deltagelse, så derfor: Sæt et X i kalenderen, og meld jer til i klubben. 
 
Vi åbner portene til festsalen kl. 19, hvor vi disker op med lækker mad, fed musik af 
levende 5-mands band "Rock-kompagniet" og lidt til væskebalancen - resten er så op 
til Jer. 
 
Formanden 

Svømmeprøver 
 
Bestyrelsen har spurgt de medlemmer, der tager ud og ror, om de nu også har en 
svømmeprøve, der er max 5 år gammel, og som lyder på mindst 500m. Vi har fået 
mere eller mindre gode undskyldninger, som vi bringer her, så i kan finde på andre: 
 

• jeg har ikke haft tid 
• jeg ved ikke, hvor der er en svømmehal 
• der var lukket den dag, jeg prøvede 
• jeg kan ikke vise mig i en svømmehal 
• jeg venter til havnevandet er varmt nok 
• jeg er lige faldet i, det må være nok. 
• jeg kan da svømme, det er åndssvagt med de svømmeprøver 

 
Tag jer nu lidt sammen, det tager kun en god halv time at svømme de 500 meter! 
I kan tælle baner for hinanden, og skrive under på at distancen er svømmet. Du er 
derfor ikke afhængig af, at en bademester har udstedt beviset. 
 
Formanden 
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Madpakketure 2008 
 
Hver den første søndag i måneden arrangerer Roklubben SAS/Øresund søndagsture 
på ca. 30 km. Medbring madpakke og drikkevarer. Tilmelding på opslagstavlen tors-
dagen før. 
 
1. juni kl. 10: Københavns Havn. 
Kl. 10:00 ror vi fra Roklubben Øresund nordpå; udenom Benzinøen og ind til Kø-
benhavns Havn ved Trekroner Fortet. Planen er at ro ind bag Langelinie ved statuen 
af Isbjørnen og se den nye havfrue overfor Midtermolen. Forhåbentlig har vi kræfter 
til at ro til Roklubben SAS på Islands Brygge og spise frokost. Undervejs opleves 
farvandet bag Holmen, Christianshavns og Frederiksholms kanal. 
 
6. juli kl. 10: Saltholm rundt/alt. tur på Øresund. 
Vi forsøger at komme Saltholm rundt med start fra Roklubben Øresund kl. 10:00. 
Turen går sydover mod Dragør, over sejlrenden og syd om Peberholm. Op langs 
Saltholm på svenskesiden og nordom øen for at holde frokost på Saltholm havn. Evt. 
aflægges besøg på øens museum. 
Hvis vejret ikke tillader at ro Saltholm rundt, udforsker vi farvandet mellem Dragør-
Strandparken/Lynnette. 
 
3. august kl. 10: Tur på Øresund/Saltholm Rundt 
Samme som turen 6. juli. Hvis vi ikke er kommet Saltholm Rundt 6. juli, så prøver 
vi, om det lykkes den 3. august. 
 
7. september: Furesøen (kredsarrangement) 
Her er vi med på Københavnskredsens langtur på Furesøen sammen med roere fra 
andre klubber i Kredsen. Hvis ikke der er plads til os på fællesarrangementet fra Fu-
resø Roklub, prøver vi at låne både i Holte Roklub og ror selv en tur på Furesøen. 
 
Erik �ielsen 
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holdnr  klub  bådtype   konkurrence
 points 

bedste 
tid 

 forbedrings  
points 

555 
552 
850 
888 
4 
151 
557 
911 
301 
570 
152 
558 
153 
154 
960 
554 
351 
150 
1080 
2 
6 
551 
5 
553 
853 
171 
556 
1050 
804 
586 
302 
3 

1075 
980 
999 
710 
970 
1001 
876 

KR 
KR 
SAS 
SAS 
ARK 
DSR 
KR 
Skjold 
HDR 
KR 
DSR 
KR 
DSR 
DSR 
Øresund 
KR 
HDR/HR 
DSR 
Skovshoved 
ARK 
ARK 
KR 
ARK 
KR 
SAS 
DSR 
KR 
Skovshoved 
Gefion 
KR 
HDR 
ARK 
Skovshoved 
Øresund 
Øresund 
KVIK 
Øresund 
Rungsted 
SAS 

4 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
2 
4 

76 
74 
74 
73 
65 
64 
62 
60 
59 
59 
52 
52 
51 
50 
46 
45 
44 
41 
41 
38 
38 
37 
36 
36 
36 
34 
29 
28 
26 
22 
21 
20 
20 
18 
17 
16 
16 
13 
11 

00:42:25 
00:50:15 
00:55:45 
01:03:21 
00:46:34 
00:53:04 
00:57:22 
00:53:16 
01:06:32 
00:46:59 
00:53:30 
00:54:41 
00:52:54 
00:51:12 
00:52:38 
00:53:00 
01:02:18 
00:58:44 
00:53:29 
00:48:54 
00:53:45 
00:55:21 
00:58:09 
01:02:18 
00:57:14 
00:51:09 
00:54:10 
01:03:26 
01:01:57 
00:53:04 
01:03:38 
00:50:35 
00:53:30 
01:00:17 
01:12:21 
01:16:14 
01:01:56 
01:18:35 
01:05:14 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

Sved På Panden (SPP) 
 

Stillingen efter 2 runder: 
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Juni  01. 10:00 Tur fra Kastrup til SAS 
  05. 19:30 Første torsdagsgrill, fortsætter hele sæsonen 
  09. 17:30 Sved-På-Panden fra SAS 
  10. 16:30 Lagkagetur til Gefion, tilmelding senest 3. juni 
  20. 19:00 ASCA-træf med British Airways og Lufthansa  
  21. 10:00 ASCA-race mellem vore teams 
   13:00 Hyggetur gennem havnen 
   18:30 ASCA-grillparty 
  22. 10:00 Farewall breakfast 
  23. 18:30 Skt. Hans aften med bål 
  26. 17:30 Sved-På-Panden fra Hellerup 
  29. 14:00 Jordbær og champagne 
Juli  06. 10:00 Saltholm rundt (eller Dragør-Strandpark/Lynette) 
  26.  Staines Regatta 
August  03. 10:00 Saltholm rundt (eller Dragør-Strandpark/Lynette) 
  06. 17:30 Sved-På-Panden fra SAS 
  10. 12:00 GAS Grill 
  16.  Kanindåb 
  19. 17:00 Dialogmøde med kommunen om roklubområdet 
  21. 17:30 Sved-På-Panden fra Hellerup 
  30.  Amagerregatta 
September 03. 17:30 Sved-På-Panden fra SAS 
  07.  Kredsens tur på Furesøen 
  12. 17:30 Sved-På-Panden fra Hellerup (afslutning) 
  27.   Göta-Ålv race i Göteborg 
Oktober 18.  Cpenhagen Harbour Race 
  25.  Standerstrygning 
 
 
Faste aktiviteter i rosæsonen: 
Tirsdage   17:00 Roning, derefter mad og kaffe 
Torsdage  17:00 Roning, derefter grill og klubaften 

Kalenderen 
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Vel Roet udkommer 6 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. 

Roklubben SAS 
Salg af Rotøj 

 
 

Rotrøjer - Røde m. tryk 
Med (under bestilling) eller uden ærmer 

M - L - XL. 
Kr. 85.- 

 
T-shirts, grå 

SAS outrigger Regatta 
M - L - XL 
Kr. 70.- 

 
Robukser - blå 
M - L - XL 
Kr. 150.- 

Robukser – tights 
M – L 

Kr. 200.- 
 

 
Caps - hvide m.  

SAS outrigger Regatta 
Kr. 35.- 


