Vel Roet
August-September

År 2014

Stemningsbillede fra Tolo Læs beretningen inde i bladet

Husk:
GAS grill 17. august
Kanindåb 23. august
Amagerregatta 30. august
Og sæsonens sidste madpakketure

Medlemsblad for Roklubben SAS
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ROKLUBBE) SAS

Rundholtsvej 95, 2300 S
 2053 0180

http://roklubbensas.dk

Bank )ordik: 6507 3050475769
CVR nummer 29905061

Roklubbens bestyrelse:
Formand
Jan Peter de Baan
Ambra Allé 48
2770 Kastrup
 3252 7717 / 2289 1264
arb.: 3232 2655
formand–at-roklubbensas.dk

Kasserer
Erik Nielsen
Pårupvej 6
2770 Kastrup
 3252 0106

)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

Suppleant/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

Materielforvalter
Karsten Felland
Amagerbrogade 2, 3. th.
2300 København S
 5153 6361

Støtteforeningen G.A.S
Formand: Lis Krøner
Ingolfs Alle 53
2300 Kbh S
 3255 9032

karsten.felland-at-gmail.com

liskroener-at-gmail.com

kasserer-at-roklubbensas.dk

Rochef
Pia Boel Madsen
Violinvej 31
2730 Herlev
 4484 9661 / 2624 9661
(udlån af både/hus)
rochef–at-roklubbensas.dk
Festkoordinator
Bodil Jørgensen
Thuja Alle 15
2770 Kastrup
 3252 3373
bodilkj–at-hotmail.com

Udenfor bestyrelsen:
WebMaster
Claus Larsen
Amsterdamvej 18, 1.
2300 København S
 2168 9065
webmaster-atroklubbensas.dk

Deadline for næste Vel Roet er 26. september 2014 kl. 18:00
Bladet udkommer i starten af oktober 2014

Indlæg sendes til velroet-at-roklubbensas.dk,
se dem på vores hjemmeside under VelRoet.
Indlæg modtages næsten i ethvert format og illustrationer er meget velkomne.
Redaktør: Frede Madsen  4484 9661 mob: 2617 9661
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KA)I)DÅB
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 23. august kl. 15.
Roklubben SAS kanindåb bliver lørdag den 23. august kl. 15 med efterfølgende fællesspisning kl. 18 og uddeling af dåbs beviser.
Indbydelse og tilmelding vil blive udsendt i august.
Erik ielsen

AMAGER REGATTA
Husk nu, at der er Amager Regatta lørdag den 30. august og værten i år er B&W
roklub.
Der ligger en seddel (stort stykke pap) i klubben og vær ikke bange for at skrive jer
på, og der er ikke noget der hedder dårlig form som undskyldning.
I denne venskabsregatta gælder det om at have så mange både med som muligt, hvis
I er tvivl så kommer I bare til mig, så skal jeg nok forklare.
Efter roningen er der Regatta fest, som B&W også er vært for. Der kommer også
tilmelding op til den.
Vel mødt
Michael

)yt medlem
VELKOMMEN til endnu et nyt aktivt medlem i 2014:
Torben Lindberg (tidligere SAS roer).
Erik ielsen
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Ferietur til Tolo i Grækenland
Erik, Søren og jeg har været på ferietur til Tolo Roklub i Grækenland. Denne tur blev
allerede aftalt ved onsdagsholdets julefrokost i december 2013. Jeg skulle flyve sammen med Erik og Søren skulle køre i bil. Han skulle have forskellige ting med til
bådene dernede.
I løbet af januar måned havde Erik fundet nogle billige billetter. De blev købt, og så
var det alvor.
Den 27. maj stod vi i lufthavnen. Søren hentede os i Athen. Vi fik set sænkebroen
over Korinther Kanalen og 170 km senere stod vi ved Hotel Romvi, hvor vi skulle bo
de næste mange dage.
Bo og Lisbeth fra Dragør Roklub, Carsten og Eva fra B&W Roklub og Torsten fra
KR, som havde kørt med Søren, var der allerede. Dagen efter kom Jens Tarp fra Hellerup Roklub. Det er et hyggeligt lille familie hotel. Værten Antonis tog pænt imod
os og vi fik vores værelser. Søren og Erik bor med havudsigt. Jeg bor mod gaden,
men det er til gengæld en hel balsal. Antonis forældre er der hver morgen og sørger
for morgenmad. Tjenerne er simpelthen så søde og flinke. Priserne på hotellet er
absolut rimelige.
Der ligger tre ældre Slagelsebåde og to havkajakker dernede. Robådene ligger for
svaj i bugten ud for hotellet. Årerne ligger i hotellets garage. Om torsdagen skulle
der være bådedåb. Den ene båd skulle døbes Hellas og de to kajakker skal hedde
Tolo og Romvi. (De to andre både hedder Dan og Mark – lidt sjovt ikke).
Den halve by var mødt op for at deltage i festlighederne. Antonis havde lavet en fin
buffet og gav champagne. Borgmesteren og politimesteren samt Antonis døbte bådene.
Hvis der var nogle af tilskuerne, der havde lyst til en prøvetur, kunne de få det. Der
meldte sig nogle enkelte. Bl.a. to unge piger som var turister, og så var der en fastboende engelsk dame. Hun fik også en tur et par dage senere.
Vi fik roet nogle dejlige ture i farvandet omkring Tolo. Vi roede mest om formiddagen, for op af dagen blæser det som regel op. Den nærmeste ø er Romvi. Den var vi
rundt om mange gange. Den næste ø lidt længere væk er Platia også kaldet fiskeøen,
var vi også rundt om et par gange. Nogen havde set delfiner derude. Vi så også en
enkelt, der var oppe et par gange. Byen Nafplion roede vi også til. Det er en fin gammel by, der i gamle dage har været hovedstad. Lidt længere væk ligger Iria, der var
vi også.
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En formiddag var nogle af os ude at se, hvordan de laver ouzo. Det var et gammelt
familieforetagende, der havde destilleret siden 1889. Det var en højere videnskab
med tilsætning af krydderier m.v. bl.a. anis. Der var også smagsprøver.
Erik og jeg skulle flyve hjem lørdag den 6. juni. Søren havde lovet at køre os til
Athen. Erik syntes at Søren og jeg skulle se Akropolis, og han ville gerne være turistfører. Det var vi andre glade for. Det var en rigtig varm formiddag, men meget spændende. Vi så også parlamentet – og så blev det regnvejr.
Vi kom hjem planmæssigt. Hanne hentede os i lufthavnen. Nu skal vi bare have
overbevist Hanne om, at hun skal derned næste år!
Tak fordi i gad have mig med
Lis
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Staines Amateur Regatta
Fire af os, som deltog i sidste års Staines regatta og vandt i mix 4+ ( i selve regattaen), havde håbet på, at det kunne lade sig gøre igen i år, men der var ikke andre seniorer, som havde meldt sig, så vi fik kun roet et løb.
Det løb, som vi så skulle ro, var SAS/BA speciel Airlines invitations race, som det
første løb efter frokost pausen. Det har før i tiden været roet i 8+, men da hverken
SAS eller BA kan stille med nok mandskab, er det blevet lavet om til 4+ mix. Med
mix menes, at der skal være en eller to af modsatte køn, men det kunne BA heller
ikke stille op med, så SAS Fab Four bestående af Allan, Vibe, Susanne og Michael
skulle ro imod fire herrer. Så skulle man jo næsten mene, at der var styrke forskel, og
det var der måske også, hvis det ikke lige var for Murray.
Murray er The Fab Four´s killer cox; han vil bare vinde, og det er dejligt at have sådan en cox, for når vi ligger til start sker der et eller andet, alting bliver mere alvorligt, det er nu du skal præstere. Murray kender det stykke af floden, som sin egen
bukselomme, og jeg har roet der en hel del gange nu, men har dog aldrig været så tæt
på flodkanten. Vi var helt inde under græs og træer, men det er den korteste vej til
målstregen.
Vi havde ikke fået trænet så meget hjemmefra (sådan er det altid) sammen, da Allan
har aftenarbejde, og vi ikke lige altid kan finde en lørdag eller søndag, men vi kom
da på vandet fredag formiddag. Vi lånte BA´s ene 4+, super dejlig stabil båd, og vi
fik en øvet en lille time. Det gik super godt, og fik lavet de sidste justeringer på riggene.
Da vi nu ikke skulle ro med i selve regattaen, havde vi jo masser af tid, da vi først
skulle på vandet kl. 13, og hvad skulle man så bruge tiden til: Jo for mit vedkommende var regattamaven allerede startet ved morgenmaden, man går jo alligevel og
er lidt nervøs. Jeg hader starten, hvor en lille fejl kan betyde, at det løb er kørt. Det er
jo kun 500 meter, så der skal bare gives gas hele vejen til mål. Men Murray er rigtig
god til at få stroken (Michael) til at falde til ro.
Vi fik en kanon start og det var Susanne, der talte, for det havde jeg ikke tid til. Det
var et tæt løb indtil de første 300 meter, hvor BA var meget godt med, men så var der
ikke mere krudt tilbage at skyde med hos BA, hvorimod SAS gav max gas hele vejen
og vandt over BA med 2-3 bådslængder.
Det var en dejlig weekend med super dejligt vejr, tak til supporten fra Valther, Bodil , Helle og Edith - I kunne godt høres.
Kaprochefen
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Husk Grill-GAS
Søndag den 17. august 2014 kl. 12.30

Single Sculler ER leveret
Roklubben SAS har fået leveret en ny single sculler fra Baumgarten Bootsbau.
Bestyrelsen prøver at finde en ny dato til bådedåb.
Vi vil informere på hjemmesiden og facebook, når vi har en dato.
Erik ielsen

Økonomi mm
Snoopy Viking vil få 2 nye sæder med 4 nye skinner. Sæder og skinner er lige leveret fra bådebygger Jørgen Andersen.
Ny vandslange med sprøjtepistol er opsat. Nyt ophæng har siddet et stykke tid.
Ny EL klipper med græsopsamler er indkøbt.
Erik ielsen
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Madpakketur søndag den 14. september
I år satser vi på, at Københavnskredsen arrangerer en fællestur på Furesøen den 14.
september. Der er ikke kommet information ud om arrangementet endnu, så hold øje
med opslagstavlen i august mht. tidspunkt og tilmelding.
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.
Vi finder ud af fælles transport til Furesø Roklub.
Hanne Vinther
4034 7535

Løvfaldstur søndag den 5. oktober 2014
Løvfaldsturen falder lidt tidligt i år, men forhåbentlig vil der være lidt efterårs farver
på skoven.
Vi har endnu en gang fået lov til at låne både i Fredensborg Roklub, så vi kan ro tur
på Esrum sø. Vi mødes i Fredensborg Roklub, Sørupvej 6, Fredensborg kl. 10, medbringende madpakker og drikkevarer.
Vi satser på en rigtig fin dag med høj klar himmel, solskin og blikvand.
Fælles transport til Fredensborg arrangeres.
Hold øje med opslagstavlen!
Pia
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Rostatistik top 30 per 30. juli
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Kalenderen

August

September
Oktober

03.

10:00

07.
09.
17.
18.
23.

17:30
12:30
17:30
15:00
18:00

28.
17:30
30.
30.-31.
12.
17:30
14.
05.
10:00

Tur til Københavns Havn/Trekroner Fortet
fra Roklubben Øresund
SPP fra Hellerup
Vejlefjordens Grønne Bøge. Vejle
GAS Grill
SPP fra SAS
Kanindåb
Fællesspisning
Nordsjællands Blå Bånd. DM finale. Humlebæk
SPP fra Hellerup
Amager Regatta
Øresundsmaraton. Amager Ro- og Kajakklub
SPP fra SAS (afslutning)
Tur på Furesøen fra Furesø Roklub
Løvfaldstur til Esrum sø

Forslag til generalforsamling
Bestyrelsen minder om, at forslag til vedtagelse på generalforsamlingen, som vil
være sidst i oktober, skal være sendt skriftligt til klubbens formand senest den 15.
september (se paragraf 4.4 i vedtægterne). Forslag der indkommer senere kan godt
diskuteres, men kan ikke komme til afstemning.
Pia

Faste aktiviteter i rosæsonen:
Tirsdage
Torsdage

17:00
20:00
17:00
20:00

Roning
Lis’s madder
Roning
Egen grill-mad—klubben sørger for grill og kul

Se øvrige aktiviteter på hjemmesiden www.roklubbensas.dk
Slusens åbningstider:
Se opslagstavlen eller http://kb-kbh.dk/
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En fuldbefaren SAS-roer har haft 50 års jubilæum.
Skæbnen er desværre således, at han føler sig mindre veltilpas end
dengang, så selvom han kunne tænke sig lidt festivitas med lidt for tørsten, må det vente til han er ovenpå igen.
For ikke at forventningerne skal blive alt for store hos alle vennerne i
klubben, vil han gerne være inkognito, derfor blot, vi ses.
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