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Roklubbens nye otter blev døbt Ottar Viking 
af overborgmester  Frank Jensen 

Vel Roet 
 August-September             År 2013 

Medlemsblad for Roklubben SAS 

 

Husk: 
Port of Copenhagen 10. august 
GAS grill søndag 18. august 
Amager regatta 31. august 

Og alle de øvrige aktiviteter ... 
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Jan Peter de Baan 
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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 

 

erik.nielsen-at-mail.dk 

Rochef 
Pia Boel Madsen 

Violinvej 31 

2730 Herlev 

� 4484 9661 / 2624 9661 
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pia–at-chin.dk 

0æstformand 

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. 
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� 2891 3290 

Suppleant 
Henrik Corfitsen 

Thorshavnsgade 21, 3.tv 

2300 København S 
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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 26. juli 2013 kl. 18:00 
Bladet udkommer i starten af august 2013 

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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KA0I0DÅB 
 

Kong Neptun har fået færten af kanin, og den bryder han sig ikke om!!! 

 

Han har derfor ladet tilflyde roklubbens bestyrelse, at han tilfældigvis 
vil ankomme til Roklubben SAS med sit følge lørdag den 28. septem-
ber kl. 15. 
 

Roklubben SAS kanindåb bliver lørdag den 28. september kl. 15 med ef-

terfølgende fællesspisning kl. 18 og uddeling af dåbsbeviser. 

 

Indbydelse og tilmelding vil bliver udsendt i september.  

 

Erik �ielsen 

0ye medlemmer 
 

VELKOMMEN til flere nye aktive medlemmer 2013:  

Per Stokholm (tidligere SAS roer), Laila Vaabengaard, Sandra Oefinger, Jan Ell-

mers. 

 

Deltag gerne i klublivet efter den daglige roning! Har I som nye medlemmer forslag 

til arrangementer, nye tiltag mm, så kontakt en fra bestyrelsen eller skriv til bestyrel-

sen. 

 

Erik �ielsen 

Rettigheder 
 
Allan har fået scullerret og Kathrine, Per J og Per D har fået styrmandsret til slusen/

Langebro. 

 

Tillykke til jer alle fire. 

 

Pia 
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Bådedåb af ny 8+ og Sct Hans med BA 
 
Overborgmester Frank Jensen døbte Roklubben SAS nye otter ”Ottar Viking” den 

22. juni på Islands Brygge. Flagene blev hejst og roklubbens medlemmer mødte op i 

stort antal sammen med mange andre rointeresserede. 

  
Rosportens flagskib, en otter på 17 meter, blev døbt ”Ottar Viking” og blev straks 

efter sat i vandet til en jomfrutur. Ottar er navnet på en gæv viking samt navnet på en 

af SAS’ nye fly. 

 

Roklubben anden otter kom også på vandet på trods af kraftig vind og blæst. 

Roklubben deltager hvert år i Copenhagen Harbour Race i Oktober. Roklubben SAS 

ser frem til denne kaproning og til mange fantastiske ture i den nye otter. 

 
Der var besøg fra British Airways den 21. juni – 24. juni. Vore BA venner var i god 

form til rotur gennem havnen, hjælp med mandskab til den gamle 8+ ved bådedåben, 

og ikke mindst i god form til social hygge til Sankt Hans med BA’s version af Swing 

Low.  

 

Sankt Hans aften den 23. juni havde stor tilslutning og startede med dejlig grill-

middag i roklubben. Et lille fint Sankt Hans bål med heks var sat op. Claus Larsen 

holdt en fin båltale med et par gode ord om Roklubben SAS. Derefter blev Midsom-

mersangen i 2 versioner afsunget. Stafet heksen med næste års båltaler gik til Vibe. 

 

Weekenden omkring Sankt Hans var en sjov weekend med masser af aktiviteter og 

god mad. Tusind tak til alle som deltog, kokke, hjælpere, talere, roere, barnevognsfø-

rere m. fl.  

 

Erik �ielsen 

Forslag til generalforsamling 
 
Bestyrelsen minder om, at forslag til vedtagelse på generalforsamlingen, som vil 

være sidst i oktober, skal være bestyrelsen i hånde senest den 15. september. 

Forslag der indkommer senere kan godt diskuteres, man kan ikke komme til afstem-

ning. 

 

Pia 
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Husk! 
 

Grill-GAS Søndag d. 18. august 2013 kl. 12:30. 
 
G.A.S. - Roklubben SAS's støtteforening – afholder atter i år det 

traditionsrige, hyggelige, festlige og uhøjtidelige familiearrange-

ment, som er åbent for samtlige af roklubbens medlemmer + fami-

lie og venner.  

DFfR’s sikkerhedspakke sponseret af TRYG Fonden 
 
Den gratis sikkerhedspakke er klar til brug ude i alle danske roklubber. Pakken er 

sponsoreret af Tryg Fonden.  

 

Se på udstyret og kom gerne med ideer til evt. ekstra indkøb til roklubbens bestyrel-

se. Pakken består af følgende udstyr: 

 

1 stk. oppustelige redningsvest af typen Mullion Compact. 

1 stk. 10 liter vandtæt pose til diverse udstyr i pakken som følger.  

1. stk. vandtæt pose til mobiltelefoner.  

1. stk. sikkerhedsline til fastgørelse af den vandtætte pose i båden. 

1. stk. rødt CE/Solas håndblus. 

2. stk. håndvarmere til brug for opvarming af hænder. 

2. stk. varmeisolerende tyndfilm tæpper til isolering mod underafkøling. 

1. stk. kasteline til brug ved mand overbord og lignende situationer. 

 
Erik �ielsen 
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Madpakketur til Københavns Havn 
Søndag den 4. 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, sandskulpturerne på Ofelia Strand og Det Nye Skuespilhus. Vi 

ror igennem den smalle Christianshavns kanal og krydser havnen ved den Sorte Dia-

mant. Vi ror igennem Frederiksholms Kanal forbi Christiansborg, bagom Holmen og 

til Trekroner Fortet. 

 

Vi spiser sen frokost på Trekroner Fort og nyder udsigten ud over København og 

Øresund. Vi returnerer til Kastrup gennem lagunen i Amager Strandpark. En tur på 

ca. 30 km (2 x 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 1. august. 

 

 

Madpakketur september – Furesøen 
Søndag den 8. september kl. 11.30 

 

Den kvikke roer har sikkert allerede bemærket, at 8. september ikke er første søndag 

i måneden, hvor vi normalt har madpakketur. Men da vi har Amagerregatta lørdag 

den 31. august, er vi ikke friske til også at ro på langtur 1. august dagen derpå. 

 

Derfor bliver turen på Furesøen den anden søndag i august. En tur fra Furesø Roklub 

på ca. 20 km på den smukke sø; en helt anderledes fornemmelse at ro på ”tungt” 

søvand frem for Øresunds salte vande. 

 

Måske bliver turen kun for SAS, Øresund og Dragør, måske bliver det en fællestur 

med de øvrige klubber i Ronetværk København. 

 

Vi finder ud af fælles transport til Furesø Roklub. 

Hold øje med opslagstavlen midt august for tilmelding. 

 

Mvh/Hanne Vinther 

Tlf. 4034 7535 
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Løvfaldstur på Esrum Sø 
Søndag den 20. oktober kl. 10.00 

 

I  lighed med sidste år låner vi både i Fredensborg Roklub, så vi kan ro os en tur på 

Esrum Sø og se de flotte efterårsfarver på træerne. 

 

Vi satser på en rigtig fin efterårsdag med høj klar himmel, solskin og blikvand sidste 

søndag før standerstrygning. 

 

Fælles transport til Fredensborg arrangeres. 

 

Hold øje med opslagstavlen. 

 

Pia 

Kaproning tilmelding  
 
POC Port of Copenhagen langdistancekaproning lørdag den 10. august. Arr Kbh 
Roklub. Landskaproning i inrigger 10 km eller 25 km. Find et hold og/eller skriv dig 

på opslaget i roklubben senest 1. august. Tilmelde ansvarlig Michael O. 

 
Amagerregatta lørdag den 31. august. Arr ARK. Lokalkaproning på kortbane 
750m, 1000m, 1500m i Sydhavnen. Find et hold og/eller skriv dig på opslaget i ro-

klubben senest 5. august. Tilmelde ansvarlig Michael O. Der er også tilmelding til 

Amagerregatta festen i roklubben eller Erik. 

 

SPP Sved På Panden 22. august fra Hellerup, 2. september fra Roklubben SAS, 13. 

september fra Hellerup . Kredskaproning 10 km i inrigger. Nu med nye roere 

(kaninhold), kontakt rocheferne Pia, Michael. Kom og deltag eller se på.  

 

Se SPP’s nye flotte hjemmeside på http://www.sppkbh.dk, som KR’s Kenny An-

dersen har lavet. 

 

Betribs Regatta i Hamborg. Lufthansa, British Airways, SAS kan deltage i Be-
triebs Regattaen i Hamborg 21. september. Skriv dig på opslaget i roklubben eller 

kontakt Michael O. 

 

Erik �ielsen 
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Agurketid 
 

Da det jo, som det ses af dette blad, er agurketid, tillader redaktøren sig at komme 

med et par betragtninger. 

 

Deadline på artikler til bladet er normalt sidste fredag i måneden (hver anden måned) 

kl. 18. Så kan jeg sidde i weekenden og hygge mig med at sætte bladet sammen. Men 

jeg oplever hver gang, at indlæggene først kommer dumpene i løbet af denne fredag 

eftermiddag lige før deadline! 

 

Hvorfor ikke sende mig indlæggende løbende, så  lægger jeg dem op på min arbejds-

hjemmeside (http://velroet.nervous.dk), hvor i også kan se dem ret hurtigt efter, at 

jeg har modtaget dem. Det kunne f.eks. være beretninger (gerne med billeder) fra 

turene, arrangementer i klubben, sjove oplevelser osv.. Og det må da være nemmere 

at skrive et indlæg, når oplevelsen er i frisk erindring. 

 

For at vores blad ikke skal blive for kedeligt, prøver jeg at tilsætte lidt illustrationer 

og billeder hist og her. De er efterhånden blevet genbrugt mange gange, så hvis i 

ligger inde med den slags, må i meget gerne sende dem til mig. 

 

På forsiden og bagsiden af bladet, som jo er i farver, finder jeg gerne nogle billeder, 

der viser lidt om vores oplevelser i klubben. Desværre er jeg der jo ikke hver dag, så 

jeres billeder bliver ofte anvendt som forside eller bagside. Ofte kommer der også 

billeder inde i bladet. De kan desværre ikke ses i farver i bladet, men i kan få bladet 

sendt elektronisk som en PDF-fil, og der er der farver på alle sider. Kontakt kasserer 

Erik for at benytte denne mulighed, som jo også sparer trykke– og portoudgifter for 

klubben. 

 

Bladene kan i øvrigt også ses på min hjemmeside http://velroet.nervous.dk. Bemærk 

at det er en arbejdshjemmeside, hvor forsiden blot er et forslag til et nyt design, som 

min søn Mikkel lavede tilbage i 2007. Men tryk på ”Artikler” og i får de indkomne 

indlæg til næste blad. Under ”Tidligere blade” ligger VelRoet i PDF format tilbage 

fra 2005. 

 

Hvis i kender nogle, der gerne vil reklamere i vores blad, så kan i normalt se infor-

mationer om priserne bagest i bladet. 

 

Til sidst må i meget gerne tænke på en lille teknisk detalje. Bladet er skrevet med 

skrifttype ”Times New Roman” og med skriftstørrelse 10. Hvis i også laver jeres 

indlæg med denne skrift, kan jeg holde lidt mere fri i min bladweekend. 

 

Redaktør Frede    
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MOTIO0STUR0ERI0GE0 
 

DFFR’s samlede resultat per 30. juni 2013 lyder på her midt på 5.031 roere fra 52 

klubber har roet tilsammen 736.650 kilometer, hvilket giver et gennemsnit på 

146,472 km/roer.  

 

Det er i forhold til 2012 en tilbagegang, da gennemsnittet på samme tidspunkt var 

160,726 km/roer MEN - MEN vi slås stadig med det meget kolde forår, og ser man 

isoleret på juni måned, så er der faktisk fremgang at spore.  

 

I juni 2012 roede hver roer i gennemsnit 40,924 kilometer, mens dette tal i 2013 er 

steget til 48,634 kilometer. Roklubben SAS har lagt an til landing på midterpladsen i 

1. division. Det er otte pladsers tilbagegang, men 

 

Læs om Motionsturneringen på roning.dk 

 

1. Division 
1 Silkeborg Roklub 177,491 Super nr. 8 (-3) 
2 Nykøbing Mors Roklub 177,429 1. div nr. 8 (+6) 
3 Skanderborg Roklub 174,681 2. div nr. 3 (+10) 
4 Roforeningen KVIK 173,076 1. div nr. 10 (+6) 
5 Roklubben SAS 171,705 Super nr. 7 (-8) 
6 Nyborg Roklub 170,431 2. div nr. 2 (+6) 
7 Svendborg Roklub 167,754 1. div nr. 4 (-3) 
8 Rønne Roklub 166,029 1. div nr. 1 (-7) 
9 Varde Roklub 161,553 2. div nr. 7 (+8) 
10 Hellerup Roklub 160,538 2. div nr. 4 (+4) 
 

Erik 

Sidste nyt fra Staines! 
 

ASCA, BA-SK race og Staines Regatta. 
Roklubben SAS vandt Special Invitation Race over British Airways. 
Roklubben SAS vandt 4+ i Staines Regattaen. 
Roklubben SAS blev nr. 3 i ASCA race efter Lufthansa og British Airways. 
Tillykke til holdet: Susanne, Vibe, Allan, Michael. 
  
Erik   (Se de glade vindere på bladets bagside) 
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Rostatistik top 30 per 30. juni 

Roklubbens hjemmeside http://www.roklubbensas.dk 
 
Er desværre ramt af tekniske problemer for øjeblikket. Bestyrelsen vil diskutere, 

hvad der fremadrettet skal ske med hjemmesiden. Brug den åbne gruppe ”Roklubben 

SAS” på Facebook, hvor der allerede er meget at læse. 

 

Pia 
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August  04. 10:00 Tur til KBH’s Havn fra Roklubben Øresund 

  10. 10:00 Port of Copenhagen kaproning 

  18. 12:30 GAS grill 

  22. 17:30 SPP fra Hellerup 

  31. 13:00 Amager regatta 

September 02. 17:30 SPP fra SAS 

  08. 11:30 Madpakketur på Furesøen fra Furesø Roklub 

  13. 16:30 SPP fra Hellerup, afslutning 

  21.  Betriebs Regatta i Hamborg 

  21.  Götaälven, 20 km langdistance kaproning 

  28. 15:00 Kanindåb  

Oktober 12.  Copenhagen Harbour Race 

  20. 10:00 Madpakketur, løvfaldstur på Esrum sø 

  24. 19:30 Ordinær generalforsamling 

  26.  Standerstrygning 

Kalenderen 

Faste aktiviteter i sommersæsonen: 
 
Tirsdage  17:00 Roning 

  17:30  Outriggerroning 

  20:00 Lis’s madder  

Torsdage 17:00 Roning 

  17:30 Outriggerroning 

  20:00 Torsdagsgrill  

 

Slusens åbningstider: Se opslagstavlen eller http://kb-kbh.dk/slusen.htm  

Roklubben SAS har et klubblad, som hedder VEL ROET. 
 

Det udkommer 6 gange om året og trykkes i A5 i 120 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. 
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Salg af Rotøj 
 

Roklubben SAS har rotøj på lager. 

Køb rotøj i klubben. 

Henvend dig til kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem. 

 

Rotrøjer kr. 85.- 

Røde med tryk uden ærmer 

str. M - L - XL  

 

Rotrøjer kr. 150.- 

Røde med tryk og med ærmer 

Dame str. L 

Herre str.  S - M - L - XL,  

 

Robukser - tights kr. 200.- 

str. M - L 

 

Andre former for rotøj (unisuits, splashfighter) kan 

købes ind efter forhåndsbestilling vha. opslag i 

roklubben. 


