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Vel Roet 
 August-September              År 2012 

Medlemsblad for Roklubben SAS 

 

 
�u skal der trænes til kaproning! 

Husk:  
Kanindåb 11. august 
GAS grill 19. august 

Amagerregatta 25. august 
Madpakketurene og en weekendtur 
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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–at-sas.dk 

Kasserer 
Erik Nielsen 
Pårupvej 6 
2770 Kastrup 
� 3252 0106 
arb.: 3232 7467 
erik.nielsen–at-sas.dk 

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

�æstformand 

Helle Clemensen 
Hyben Alle 92 
2770 Kastrup 
� 3251 6792 
 
helle.clemensen–at-sas.dk 
 

Kaprochef 
Michael Olesen 
Frederiksstadsgade 15 
1667 København V 
� 2165 2361 / 4240 8865 
(udlån af både til SPP) 
michaelolesen_4–at-msn.com 

Festkoordinator 
Bodil Jørgensen 
Thuja Alle 15 
2770 Kastrup 
� 3252 3373  
 
bodilkj–at-hotmail.com 

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

Suppleant 
Henrik Corfitsen 
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-at-mail.tele.dk 

   

Roklubbens bestyrelse: 

Udenfor bestyrelsen: 

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

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

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

Deadline for næste Vel Roet er 28. september 2012 kl. 18:00 
Bladet udkommer i starten af oktober 2012 

Indlæg sendes til velroet-at-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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Forslag til generalforsamling 
 

Bestyrelsen minder om, at forslag til vedtagelse på generalforsamlingen, som vil 
være sidst i oktober, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. september. 
Forslag der indkommer senere kan godt diskuteres, man kan ikke uden videre kom-
me til afstemning. 
   
Bestyrelsen 
  
 
 
 
 
 
 
 

Klubsamarbejde 
 
Vi har fået en forespørgsel fra Hellerup Dame Roklub, om de kan få samme ordning 
som Skjold med hensyn til at kunne låne vore både. Bestyrelsen har accepteret dette, 
og der vil derfor være samme mulighed for os at låne både i HDR. Vi vil så diskutere 
de praktiske forhold med dem omkring hvilke både, vi må tage. Deres roaftener lig-
ger forskudt i forhold til vores, så det giver en god mulighed for at komme på Øre-
sund på et noget anderledes farvand. Det kræver som altid en styrmand med rettighe-
der til farvandet, dvs. en styrmand 2 eller langtursstyrmand. 
  
Detaljer vil komme på opslag i klubben og på hjemmesiden. 
  
Bestyrelsen 

  

�otits fra redaktøren 
 
For at forhindre misbrug har jeg ændret e-mail adresserne på forrige side, således at 
”@” er erstattet af ”-at-”. Dermed bliver det lidt sværere for de automatiske søgero-
botter at uddrage e-mail adresser fra bladet på nettet.  
 
Frede 
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ASCA træf 
 
I weekenden 22.juni-24.juni stod Roklubben på den anden ende på grund af vores 
ASCA weekend, hvor vi fik besøg af vennerne fra British Airways (BA) og Lufthan-
sa (LH). 
 
Fredagen blev brugt til at fejre Graham fra BA, som fylder 60 i år. Det var et surprise 
party, og han blev godt nok overrasket. Der var hygge og mange mennesker på be-
søg, både fra roklubberne og familien. 
 
Lørdagen bød på ASCA-racen (ASCA står for Airline Sport and Cultural Associati-
on), hvor BA, LH og SAS skulle dyste over en ca. 600 meter bane, fra Motorbåds-
havnen lidt længere op ad Islands Brygge. BA fik forstærkning af Valther og Micha-
el O, men hverken de eller de andre SAS-roere kunne modstå Lufthansas overmagt. 
Resultatet var: 
 
 1. Lufthansa 
 2. SAS 
 3. British Airways 
 
Derefter blev der trukket lod om, hvem der skulle ro med hvem til Scratch-roning. 
Der var både gæsterne, gamle roere og nogle af årets kaniner, der ville med, nok til at 
fylde fire fire-årers hold: 
 

 
 
Holdene blev startet 300 meter oppe ad kajen, to mod hinanden. Vinderne kom i fi-
nalen, hvor det var hold 1 der løb med sejren over hold 4. 
 
Efter scratch-roningen blev præmierne uddelt (eller tilbageleverert til LH). 
Om eftermiddagen roede vi så til Langelinie for at vise noget af København til vore 
gæster. 
 
 

hold 1   hold 2  hold 3 hold 4  

 Kenneth (SAS)  Conny  Jan H  Kristian 

 Henrik (LH)  Allan  Wolfgang (LH)  Søren U. 

 Sven 1 (LH)  Erik  Edith  Michael O 

 Sven 2 (LH)  Carsten (LH)  Valther  Vibe 

 Adrian (BA)  Bente  Peder  Susanne (Klejne) 
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Efter roturen kunne holdene hygge sig i vores udendørs "Lounge", hvor vore bløde 
sofaer gjorde stor nytte. Der var grill om aftenen med alt for meget mad end hvad de 
ca. 50 tilmeldte kunne spise, så der blev også til natmad. 
 
Skt. Hans bålet blev tændt kl. 22, hvorefter formanden hold en tale på tre sprog, ef-
terfulgt af fælles afsyngning af Midsommervisen. Vi havde måske ikke et stort bål, 
men sangen var bedre end naboerne! 
 
Søndag morgen fandt vi gæsterne lettere klatøjet til morgenmaden. LH klemte alle 
mænd i en Golf og tøffede af sted. BA gav en hånd i oprydningen, så klubben kunne 
komme til at ligne sig selv igen. 
 
Tak for en god weekend til alle, der var med til at hjælpe til på en eller anden måde  
 
Formanden 

Madpakketur til Københavns Havn 
Søndag den 12. august kl. 10:00 

 
Sammen med Roklubben SAS og måske også Dragør Roklub ror vi fra Kastrup langs 
Amager Strand, udenom strandparken og Benzinøen, og igennem Lynette løbet ind i 
Københavns havn.  
 
Evt. kort kaffepause (og tissepause) i Langliniehavnen.  
 
Vi ror forbi Operaen og Det Nye Skuespilhus, og ror igennem den smalle Christians-
havns kanal. Vi krydser havnen ved den Sorte Diamant og ror igennem Frederiks-
holms Kanal forbi Christiansborg, bagom Holmen og til Trekroner Fortet, hvor vi 
spiser sen frokost. Retur til Kastrup gennem lagunen. 
  
En tur på ca. 30 km (10 km fra/til Kastrup til/fra Havnen og 10 km rundt i Havnen). 
Husk en stor madpakke og drikkevarer samt kaffe/kage. 
Regn med tilbagekomst omkring 17.00-18.00 tiden. 
Hvis vejret driller, ror vi fra Roklubben SAS. 
 
Tilmelding på opslagstavlen senest torsdag den 9. august. 
 
Hanne Vinther 

Tlf. 4034 7535 
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Madpakketur september – Furesøen 
 
Vi regner med, at der bliver en søndagstur den 2. september på Furesøen sammen 
med de øvrige roklubber fra Ronetværk København. En tur på ca. 20 km på den 
smukke sø; en helt anderledes fornemmelse at ro på ”tungt” søvand frem for Øre-
sunds salte vande. 
 
Vi finder ud af fælles transport til Furesø Roklub. 
 
Hold øje med opslagstavlen midt august for tilmelding. 
 

Hanne Vinther 

Tlf. 4034 7535 

Weekendtur til �ivå lørdag den 22. til søndag den 23. september 
 
Vi har fået lov til at leje Skjolds sommerhus, som ligger i Nivå. Turen derop går 
langs med Sjællands østkyst, hvor der bliver rig lejlighed til at studere badende, 
strandvejsvillaer, rigt fugleliv og havneaktivitet i de mange havne undervejs. 
 
Vi låner både enten hos Skjold eller Hellerup Dame, distancen bliver mellem 25-30 
km hver vej og vi starter lørdag formiddag. 
 
Udover os fra SAS har jeg også inviteret Roklubben Øresund. 
 
Der er køjepladser i huset, men husk sovepose, vadesko, personlig udstyr plus mad-
pakke til 2 frokoster. Aftensmad vil vi spise på cafe/restaurant enten i Nivå havn 
eller Sletten havn, som ligger lige i nærheden. 
 
Vi betaler et lille beløb for at bruge huset faciliteter samt for morgenmad. 
 
Hold øje med opslagstavlen og tilmeld dig der eller til 
 
Pia Madsen, mobil 2624 9661. 
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Cykelsti 
 
Som en del af det omfattende nybyggeri, der snart omslutter roklubområdet, skal der 
anlægges en 5 meter bred cykelsti langs roklubberne.  
 
Oprindelig var det forudsat, at cykelstien skulle udføres som en forlængelse af Is-
lands Brygge – over Havnevigen via bro, bag om klubhusene og videre gennem 
Nokken i det forløb, som kendes i dag. 
 
Stik imod kommunens, dvs. Teknik- og Miliøforvaltningens, egne planer og indstil-
ling og alle andres ønsker, dvs. Roklubberne, Nokken, Grundejerforeningen (NCC) 
og Amager Vest Lokaludvalg, har politikerne besluttet at anlægge cykelstien foran 
klubhusene langs vandet - en løsning, der kræver opfyldning i havnen. 
Denne stiføring vil i sagens natur være ødelæggende for roklubbernes aktiviteter. 
 
Som følge af denne uforståelige beslutning, har roklubberne, Grundejerforeningen og 
Nokken holdt en række møder med Forvaltningen og politikere, for at få ændret den-
ne beslutning. 
 
Mange læserbreve / debatindlæg i Bryggebladet har også entydigt argumenteret for, 
at beslutningen skulle ændres. I dette forløb viste det sig, at politikernes kendskab til 
forholdene i området var meget lille eller ikke eksisterende. 
 
Dette pres på politikerne har nu bevirket, at Teknik- og Miliøforvaltningen har udar-
bejdet et forslag til ny / ændret linjeføring. Cykelstien foreslås nu ført ud langs van-
det væk fra Islands Brygge, over Havnevigen via bro, ind i land tilbage til Islands 
Brygge og bag om klubberne. Klubberne er på den måde blevet imødekommet, men 
er af den opfattelse, at den bedste og mest enkle løsning stadig vil være, at anlægge 
cykelbroen over Havnevigen i forlængelse af Islands Brygge.  
Forslaget har været forelagt roklubberne på et møde i Forvaltningen. 
  
Der skal stadig anlægges en mindre sti foran klubberne langs vandet. Stien etableres 
med udgangspunkt i de nuværende forhold, men synes at have nogle detailmæssige 
udfordringer, på grund af niveauspring, slæberamper og anløbsbroer. 
  
Den endelige løsning besluttes i forbindelse med lokalplan for Nokken. 
 
Henrik Corfitsen 
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Götaälvrodden 
 

20 km kaproning medstrøms fra Kungsävl ind til Gøteborg den 6. oktober. Hvis det 
er noget du/I gerne vil med til, så er det bare med at skrive sig på sedlen, der hænger 
i klubben. 
 
Det kommer til at forgår på samme måde som Hamburg turen: Vi fylder nogle biler 
om fredagen og kører til Gøteborg, hvor vi overnatter. Efter roningen er der frokost, 
hvorefter at vi køre hjem igen lørdag eftermiddag.  
 
Michael 

Betriebsregatta i Hamburg 
 
Lørdag den 15. september er der Betriebsregatta i Hamburg, som er en firma kapro-
ning med firmahold fra store dele af Tyskland. 
 
Der bliver roet i GIG både og sculler, distancen er 500 meter. Der roes i forskellige 
aldersgrupper plus kaninhold, så derfor vil vi meget gerne have nogle af vores kani-
ner med, som gerne vil ro kaproning. 
 
Transporten: 
Den står vi selv for, vi fylder nogle biler fredag eftermiddag og kører til Hamburg. 
Det første løb er kl. 9.  
 
Overnatning: 
Vi kan overnatte i den roklub, hvor Lufthansa har deres både liggende, eller vi kan 
finde et billigt hotel.   
 
Der er hængt tilmelding seddel op i klubben, og jeg tilmelder hold senest den 22. 
august. 
 
Hvis der er spørgsmål, så kommer i bare til mig. 
 
Michael 
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Copenhagen Harbour Race 
 
Nu er sommerferien ved at være forbi for os alle sammen, så nu skal vi igang med at 
træne 8+ frem mod Copenhagen Harbour Race lørdag den. 13. oktober.  
 
Der er hængt seddel op med mulige datoer, hvor vi kan træne. Det er måske ikke alle 
navne, der er skrevet på, så hvis man gerne vil med på outrigger roningen, er det bare 
med at skrive sig på, så finder vi ud af det. 
 
Der er også inriggerløb, og til jer der vil deltage i inriggerløbet, er det også bare med 
at komme i gang med træningen. 
 
Michael 

Se forrige blad om: 
 
Årets nye roere (kaniner) samt udøbte kaniner fra tidligere år skal 
venligst reservere lørdag den 11. august 2012. 
 
Grill-GAS Søndag den 19. august 2012 kl. 12:30 
Tilmelding senest den 16. august, alle er velkomne! 
 
Lørdag den 25. august er der Amager Regatta, som afholdes i 
Roklubben SAS. Amager Regattaen er en venskabs regatta, som 
afholdes imellem de 5 Amager klubber, Øresund, Dragør, ARK, 
B&W og SAS. 
Efter kaproningen arrangerer vi social event med middag, præmie-
overrækkelse, åben bar og lidt musik.  
Klubvis tilmelding skal ske senest 10. august. 
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Rostatistik per 30. juni 2012 
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August  04.  Kulturhavn 
  11.  Kanindåb 
    Nordsjællands Blå Bånd (Humlebæk Roklub) 
  12. 10:00 Madpakketur Øresund-SAS+Trekroner (38 km) 
  16. 17:30 SPP fra Hellerup Dame Roklub (+ kaniner) 
  19. 12:30 GAS Grill 
  25.  Amager Regatta 
  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 
  22.-23.  Løvfaldstur til Nivå 
Oktober 06.  Götaälven 
  13.  Copenhagen Harbour Race 
  25. 20:00 Generalforsamling 
  27.  Standerstrygning 
 
 

Kalenderen 

Faste aktiviteter i sommersæsonen: 
 
Tirsdage   17:00 Roning 
   17:30 Outriggerroning 
   20:00 Lis’es madder 
Torsdage  17:00 Roning og klubaften 
   17:30 Outriggerroning 
   20:00 Egen grill mad 
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Udsigten før en evt. sti 

Havnetur med Øresund 

Instruktions afslutning 

Tovtrækning i Struckmannsparken Instruktions afslutning 


