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Vel Roet 
 April-Maj                            År 2012 

Medlemsblad for Roklubben SAS 

 

Thomas Sandager blev nr. 1 og Lis Krøner nr. 2 ved 
vinterens 4-minutters ergometerroning 

Husk:  
Standerhejsning 31. marts! 
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ROKLUBBE* SAS 
Postbox 150 
2770 Kastrup 
http://roklubbensas.dk 

 

Islands Brygge 66 B, 2300 S 
� 3257 3490 
Bank *ordik: 6507 3050475769  
CVR nummer 29905061 

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 
Pia Boel Madsen 
Violinvej 31 
2730 Herlev 
� 4484 9661 
(udlån af både/hus) 
pia@chin.dk 

*æstformand 

Helle Clemensen 
Hyben Alle 92 
2770 Kastrup 
� 3251 6792 
 
helle.clemensen@sas.dk 
 

Kaprochef 
Michael Olesen 
Frederiksstadsgade 15 
1667 København V 
� 2165 2361 / 4240 8865 
(udlån af både til SPP) 
Michaelolesen_4@msn.com 

Festkoordinator 
Bodil Jørgensen 
Thuja Alle 15 
2770 Kastrup 
� 3252 3373  
 
bodilkj@hotmail.com 

Sekretær 
Alice Larsen 
Amsterdamvej 18 1. 
2300 København S 
� 2891 3290 

Suppleant 
Henrik Corfitzen 
Thorshavnsgade 21, 3.tv 
2300 København S 
� 5852 1901 

Hus– og Parkforvalter 
Kurt Jørgensen 
Erik Eriksens Gade 10, 4.tv 
2300 København S 
� 4717 1443 
     2964 8801 
kurtwinnie@mail.tele.dk 

   

Roklubbens bestyrelse: 

Udenfor bestyrelsen: 

WebMaster 
Anne Marie Hein 
Kongshvilebakken 18 
2800 Lyngby,  
� 4588 1113 
 
amh@kongshvile.dk  

Materielforvalter 
Karsten Felland 
Amagerbrogade 2, 3. th. 
2300 København S 
� 5153 6361 
 
karsten.felland@gmail.com 

Støtteforeningen G.A.S 
Formand:  Lis Krøner 
Ingolfs Alle 53 
2300 Kbh S  
� 3255 9032 
 
liskroener@gmail.com  

Deadline for næste Vel Roet er 25. maj 2012 kl. 18:00 
Bladet udkommer i slutningen af maj 2012 

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 mob: 2617 9661 
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Distribution af VelRoet 
 
Portoen til forsendelse af klubbladet er dyr. Derfor forsøger bestyrelsen at mindske 
omkostningerne ved at medlemmerne så vidt mulig selv henter Vel Roet i roklubben 
eller får Vel Roet tilsendt per e-mail. 
  
Tak til alle jer der allerede har valgt selv at hente Vel Roet i roklubben eller få Vel 
Roet tilsendt per e-mail.  
Der er stadig mulighed for at få Vel Roet tilsendt med posten. Desuden kan alle SAS 
ansatte få tilsendt Vel Roet med intern post (co-mail). 
 
For at få NYE med på oversigten over medlemmernes ønsker bedes I sende en e-
mail til erik.nielsen@sas.dk eller skrive jer på listen i roklubben om I ønsker: 
Ønsker at få Vel Roet per e-mail  
Ønsker at hente Vel Roet i roklubben 
 
Erik 

 

*y bankkonto 
 
Roklubben har fået ny bankkonto i BankNordik: 6507 3050475769. 
Dette nummer bedes fremtidigt benyttes til indbetalinger af kontingent mv. 
Det nye bankkonto findes i Vel Roet og på roklubben hjemmeside: roklubbensas.dk. 
 
Erik 

 

Roning i sommersæsonen 
 
Den daglige roning vil stadigvæk være tirsdag og torsdag fra kl. 17, men outriggerro-
ningen vil først være fra kl. 17.30.  
 
Det er jo stadigvæk frit for enhver at kommer på andre tidspunkter og ro, bare der er 
en uddannet styrmand med i båden.  
 
For at ro sculler skal man være tjekket ud  af en fra bestyrelsen og have styrmands-
ret. 
 
Michael. 
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Se pinsesolen danse - Søndag den 27. maj 
 
På opfodring fra formanden hermed oplæg til en tur, som undertegnede ikke har 
tænkt sig at deltage i. 
 
Stå meget tidligt op søndag morgen og ro ud gennem den tomme havn til Lynettelø-
bet, bare for at se solen stå op i øst, og få en lille en. 
 
Hvis man timer det rigtigt, så har jeg hørt et rygte om, at Lagka-
gehuset åbner kl. 6, så er det blot at gøre et lille pitstop. Der kan 
spises morgenmad, når man kommer retur til klubben. 
 
Ifølge almanakken står solen op kl. 4:40, så der mødes i klub-
ben kl. 3:10! 
 

Pia 

Tur til Struckmannsparken 
Kr. Himmelfartsdag torsdag den 17. maj 

 
Heldagstur til Struckmannsparken i Skodsborg. Her mødes vi med mange roere fra 
Københavnskredsens andre klubber og spiser vores medbragte madpakker i det grøn-
ne. Lidt konkurrencer bliver der normalt også (tovtrækning!!!). 
 
Det er en flot tur at ro op langs kysten, og et imponerende syn af de mange både, der 
ligger tæt på den lille strand deroppe.  
 
Da det ikke er muligt at ro rundt om stubben ud til Hellerup, har jeg lagt en anmod-
ning ind hos Roklubben Skjold for at låne både der. 
 
Følg med på opslagstavlen. 
 

Pia 
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Madpakketure 2012 
 
Hver måned er der søndagstur, som er en langtur udover lokalfarvandet. Turen er ca. 
35 km, og den tager hele dagen. Hjemkomst 17.00-18.00 stykker. Derfor skal man 
medbringe STOR madpakke (deraf navnet Madpakketur). 
 
Datoerne er: 
  
6. maj Tur til Ishøj fra Roklubben SAS (30 km) kl. 09.00 
3. juni Saltholm rundt fra Roklubben Øresund (32 km) kl. 10.00 
1. juli Amager Rundt fra Roklubben SAS (45 km) kl. 09.00 (Kan deles op mellem to 
roere med skift i Dragør) 
12. august Tur fra Kastrup til SAS/Københavns Havn inkl. besøg på Trekronerfortet 
(38 km) kl. 10.00. 
2. september Kredsens tur på Furesøen (20 km). 
 
Det er fællesture med Øresund Roklub, Roklubben SAS og Dragør Roklub. 
  
Datoerne står fast. Turene kan ændre sig afhængig af vejret. Måske deles Havneturen 
i august op i mindre bidder af hensyn til nyere roere. Måske kommer der også en 
madpakketur i oktober måned med udgangspunkt fra Svanemøllen og nordpå langs 
Sjællands kyst. 
 
STOR madpakke og drikkevarer skal medbringes. Og hvad der medbringes til fælles 
bedste i form af hjemmebag, hjemmegjorte bittere/snapse o.lign. er yderst velkomne, 
altid! 
 
Notér datoerne i din kalender allerede nu! 
 
Hanne Vinther 

Husk!! 
 

Instruktørmødet tirsdag den 24. april kl. 20. 
Åbent hus torsdag den 26. april kl. 17. 
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Referat fra GAS generalforsamlingen onsdag den 15. februar 2012 
 
Der deltog 16 medlemmer. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
Just Holm 
 
2. Formandens beretning 
Den 8. maj 2011 havde GAS arrangeret en tur til Valbyparken. Det var fint vejr, og 
de 17, der var mødt op havde en fin tur med efterfølgende frokost i Cafe Rosenha-
ven. 
 
Grill-Gas blev afholdt den 14. august i fint vejr. Der var dejlig mad og lotteri med 
mange præmier. Der blev som sædvanlig kåret GAS-mestre i ringspil, dart og fod-
bold. 
Overskuddet blev kr. 4.385,00. 
Til standerhejsningen havde GAS indkøbt 5 svømmeveste til roklubben, og til 60-års 
fødselsdagen den 27. september var der indkøbt et nyt køleskab, der forhåbentlig 
bruger mindre strøm end det gamle. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab/fastsættelse af kontingent 
Valther Jørgensen fremlagde regnskabet, der derefter blev énstemmigt godkendt. 
 
4. Indkomne forslag – herunder disposition af midlerne 
Hanne Vinther var kommet med forslag om, at GAS skulle tilbyde Roklubben SAS 
at sponsorere nye møbler til klubstuen. 
Bestyrelsen i GAS går ikke ind for dette forslag, idet vi mener det nuværende møble-
ment passer fint til lokaliteterne i klubben. 
Der blev meget talen frem og tilbage. Hvis vi skal udskifte, skal det være til noget 
både pænt og solidt. Det skal ikke bare ligne en kantine. 
Mette foreslog, at man kunne undersøge om der var nogle brugte konferenceborde- 
og stole til salg. Det skal dog ikke være polstrede stole, idet de er for besværlige at 
holde rene. 
Pia støtter forslaget, ”idet vi jo har mange penge”. 
Kristian meddelte, at Sisser jo i sin tid havde købt det nuværende møblement (mens 
hun var formand i roklubben). Men ellers synes han godt om forslaget. 
Marianne støttede forslaget. Hun synes vi trænger til noget nyt. 
 
Valther sagde, at Roklubben jo ikke har ytret ønske om nye møbler. 
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Jan Peter (Roklubbens formand) sagde, at man skulle se sig for og ikke købe det før-
ste det bedste. Der er måske meget andet der kan bruges penge på, inden møbler bli-
ver aktuelle. 
Hanne fik det sidste ord i sagen. Hun overgav forslaget til Roklubbens bestyrelse. 
Der blev ingen afstemning. 
 
Valther foreslog, at GAS kunne sponsorere en ny motor til Hagbard (motorbåden), 
hvis Roklubben mangler sådan en. 
 
5. Valg af bestyrelse 
Formand Lis Krøner og bestyrelsesmedlem Jørgen Adamsen blev genvalgt. 
 
6. Valg af suppleant 
Inger Pedersen blev genvalgt. 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bent Beltoft blev genvalgt som revisor og Just Holm blev genvalgt som revisorsup-
pleant. 
 
8. Eventuelt/fremtidigt arbejde 
Marianne spurgte om formanden for Roklubben kunne fortælle lidt om klubbens 
fremtid med hensyn nybyggeri m.v. 
Det fik vi så et lille foredrag om mens maverne knurrede, for så længe plejer en 
GAS-generalforsamling ikke at vare. 
 
Referent: Lis Krøner 
 

GAS travetur 20. maj 
 
Smør madpakken, tag de fornuftige sko på og tag med til Birkehytten, en primitiv 
spejderhytte, der ligger i den fredede Børstingerød mose, nær Allerød. 
 
Vi mødes ved roklubben kl. 10, fylder bilerne op og kører 
mod Allerød.  
 
Efter en dejlig vandretur i mosen, nyder vi de  
medbragte madpakker, øl/vand, kaffe og evt. kage. 
 
Tilmelding i roklubben eller til Alice, tlf. 2891 3290, 
senest 15. maj. 
 
Alice 
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Tolo Rowing Club under stiftelse 
 
Som overskriften antyder arbejder vi nu på at få oprettet og stiftet en roklub i Tolo. 
 
Vi "efterlod" jo en enkelt 2-åres inrigger, R/S "Leudo", dernede sidste år. Vi plan-
lægger at tage derned medio maj for at få styr på aftaler og få flyttet båden nærmere 
sit rette element - det blålige og lune græske havvand.  
 
Vi synes det gode skiv mangler en makker, så hvis I kender til, at en klub har en æl-
dre 2-åres PLASTIK eller GLASFIBER inrigger til overs, som kan erhverves for en 
billig og rimelig pris - lidt reparationer kan vi godt klare selv - så er vi interesseret i 
at erhverve en sådan. 
 
Vi forestiller os at prisen for at leje en båd for en uge i det græske, som udgangs-
punkt skal være den samme som DFfR tager for at leje en udstationeret båd i Dan-
mark. MEN da der også er et 3-personers telt med dernede vil vi sætte prisen til 875 
kr. pr. uge eller 175 kr. dag. Blandt de danske roere, der lejer båd, skal der altid være 
en dansk uddannet langtursstyrmand, da al roning vil foregå efter DFfR's Langturs-
reglement. 
 
For at projektet kan lade sig gøre, skal alle, der lejer en båd og eller kajak dernede, 
melde sig ind i Tolo Roklub og dermed også betale kontingent til denne (100 kr. pr. 
år pr. roer??), da Tolo Roklub jo også skal betale kontingent til DFfR og et ro-
netværk. 
 
Vi påtænker evt. at investere i en havkajak eller to. For kajakroere gælder de regler, 
som Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) har udstukket med hensyn til uddannelse. 
 
Vi vil indkalde til en stiftende generalforsamling ultimo april/primo maj 2012.  
 
Vi har kontakt med et par mulige overnatningssteder i og tæt ved Tolo - XENI Cam-
ping og Hotel Romvi. 
 
Evt. spørgsmål kan stilles til os enten pr. mail eller pr. tlf. 30423787 eller 28897923. 
 
Med håbet om vort projekt vil lykkes. 
 
Bedste hilsener. 
 
Bo Markussen & Søren Uldall 

Dragør Roklub    Roklubben SAS 
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Generalforsamling i FORS. 
 

Der afholdes generalforsamling i FORS 
(FOreningen for fortsat Roning i SøndreStømfjord) 
Torsdag 12. april 2012 kl. 20:00 i Roklubben SAS 

Islands Brygge 66B, 2300 Kbh S 
 

Dagsorden for generalforsamlingen vil også blive opsat på opslagstavlen i 
Roklubben SAS. Eventuelle FORSlag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage 
før generalforsamlingen.  
 
FORS's vedtægter kan ses på nettet på FORS's hjemmeside http://fors.nervous.dk/ 
eller rekvireres hos kasserer Frede Madsen, email frede @ chin.dk, 
telefon mobil 2617 9661 eller hjemme 4484 9661. 
 
Dagsorden: 
 Valg af dirigent. 
 Formandens beretning. 
 Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fastsættelse af kontingent. 
 Eventuelle forslag. 
 Disposition af midlerne og fremtidigt arbejde. 
 Valg af bestyrelse. 
 Valg af suppleant. 
 Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 Evt. 
 
PS. Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen om at nedlægge foreningen! 

Mød derfor op og giv din mening til kende. 

 
 

Svømmeprøve 
 
Det er ved at være sidste chance, hvis man vil på vandet i år og svømmeprøven er fra 
2007 eller tidligere. 
 
Vil du ikke have en løftet pegefinger af rochefen, så er det på tide at komme i svøm-
mehallen og få svømmet de 500 meter som kræves. 
 

Pia 
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Så er denne vinters 8GP færdig roet, det blev til et rigtig  flot 4. plads i den samlede 
stilling. Super flot - det er den bedste placering vi nogensinde har haft!  
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Vi har også haft et hold med 4GP i år, men det var kun i 1.runde og det blev til sam-
let placering som:  

 
Michael 

Handicaproning, 4 minutters roning 
  
FINAL RESULT fra torsdag den 22. marts med 15 deltagere ses senere i bladet. 
2 friske deltagere fra SAS deltog i ERGO arrangementet. 
Højdespringer i forbedring var Jan Hellesøe og Thomas Sandager. Ved slutresultatet 
fratrækkes den enkeltes dårligste resultat. 
  
Slutresultat blev: 
Nr. 1 med 400 point og 1249 roede meter blev Thomas Sandager. 
Nr. 2 med 360 point og 943 roede meter blev Lis Krøner. 
Nr. 3 med 325 point og 1063 roede meter blev Kristian Bøckhaus. 
  
TILLYKKE TIL ALLE og tak for stor og seriøs deltagelse. 
  
Handicaproning sluttede med spisning og derefter præmier til 1., 2. og 3. pladserne.  
Spisning med skildpadden, æg og brød med sneøl befandt deltagerne vel. 
  
Deltagere som havde bestilt en T-shirt fik en flot T-shirt med teksten: 
Roklubben SAS, Ergometer  Mesterskab 2012. Tak til Støtteforeningen GAS. 
  
Venlig hilsen 
Erik &ielsen 
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Hjælp redaktøren! 
 
Du må meget gerne skrive dine indlæg med skrifttype Times New Roman og skrift-
størrelse 10, så passer det til bladet, og jeg skal lave lidt mindre. 
 
Og husk at illustrationer og billeder er meget velkomne, så bladet ikke bliver for 
kedelig at læse. 
 
Frede 

Faste aktiviteter i sommersæsonen: 
 
Tirsdage   17:00 Roning 
   17:30 Outriggerroning 
Torsdage  17:00 Roning og klubaften 
   17:30 Outriggerroning 
 
Slusens åbningstider: Se opslagstavlen eller http://kb-kbh.dk/slusen.htm  
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Marts  29. 18:00 BY-O løb 
  31. 16:00 Standerhejsning 
April  03. 18:15  Sidste BKC løb 
  10. 20:00 BKC løb præmieoverrækkelse i BKC 
  11. 19:00 Styrmandskursus, dag 1 
  12. 20:00 FORS generalforsamling 
  13. 18:00 BKC løb afslutnings arrangement  
  14. 13:00 Skjold har jubilæum 
  16. 19:00 Styrmandskursus, dag 2 
  18. 19:00 Styrmandskursus, dag 3 
  24. 20:00 Instruktørmøde 
  26. 17:00 Åbent hus 
Maj  01. 17:00 Instruktionen starter 
  06. 09:00 Madpakketur til Ishøj (30 km) 
  14. 17:30 SPP fra Roklubben SAS 
  17.  Kr. Himmelfartstur til Struckmannsparken 
  20. 10:00 GAS travetur 
  24. 17:30 SPP fra Hellerup Dame Roklub 
  26.  Svanemøllebugtens Blågrønne Vande (DSR) 
  27. 03:10 Se pinsesolen danse ved Trekroner 
  31. 17:00 Instruktionen slutter 
Juni  02.  Madpakketur for kaniner og andre 
  03. 10:00 Saltholm rundt fra Øresund (32 km) 
  06. 17:30 SPP fra Roklubben SAS 
  19. 17:30 SPP fra Hellerup Dame Roklub 
  23.  Sct. Hans og evt. ASCA 
Juli  01. 09:00 Madpakketur Amager rundt (45 km) 
August  11.  Nordsjællands Blå Bånd (Humlebæk Roklub) 
  12. 10:00 Madpakketur Øresund-SAS+Trekroner (38 km) 
  16. 17:30 SPP fra Hellerup Dame Roklub (+ kaniner) 
  25.  Amagerregatta 
  29. 17:30 SPP fra Roklubben SAS (+ kaniner) 
  31.  Karlebo Marathon 
September 02.  Kredsens tur på Furesøen (20 km) 
  07. 17:30 SPP fra Hellerup Dame Roklub (+ kaniner) 
  15.  Lufthansa Betriebsregatta 
Oktober 06.  Gøtaelven 
  13.  Copenhagen Harbour Race 
 
 

Kalenderen 
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