Vel Roet
Oktober- ovember

År 2014

Stolte medlemmer viser det genvundne ”spejl” frem
efter Amager Regattaen

Husk:
Sidste madpakketur på Esrum sø 5. oktober
Copenhagen Harbour Race 11. oktober
Standerstrygning 25. oktober
Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling med opsplitning
af klubben på dagsordenen 30. oktober
BKC og BYO løb starter hhv. 4. og 6. november
Og en julefrokost 29. november

Medlemsblad for Roklubben SAS
1

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
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Michael Olesen
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(udlån af både til SPP)
michaelolesen_4–at-msn.com
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Alice Larsen
Amsterdamvej 18, 1.
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 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 28. november 2014 kl. 18:00
Bladet udkommer i starten af december 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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ye medlemmer
VELKOMMEN til flere nye aktive medlemmer 2014:
Maria Corfitsen (Vikingebåd roer)
Naninna Hansen (Vordingborg Roklub)
Lisbeth Larsson (Dragør Roklub)
Erik ielsen

Kanindåb 2014
Kong Neptun ankom til Roklubben SAS med sit følge lørdag den 23. august kl. 15.
Festlig dåb af 9 kaniner efter alle kunstens regler.
De modige kaniner var: Sofie, Camilla, Stine, Anni, Tanja, Margit, Mads, Andreas,
og Maria. Kong Neptuns udsendinge uddelte dåbsbeviser efter fællesspisningen.
Erik ielsen

Amagerregatta 2014 resultater
Roklubben SAS vandt den årlige Amagerregatta den 30. august med flest point i den
samlede konkurrence og dermed ”Regatta Spejlet”.
Vindere løb 2, Mix 4-åres: Emil, Per, Stine, Camilla, cox Kristian
Vinder løb 3, Single sculler, damer: Susanne. Nr. 2 Kristine
Vindere løb 6, Old-girls 4-åres: Vibe, Dorthe, Susanne, Margit, cox Michael
Vindere løb 9, Senior 4-åres, damer: Vibe, Dorthe, Susanne, Camilla, cox Matilde.
Nr. 2 Margit, Tanja, Elsebeth, Kristine, cox Frede.
Vindere løb 11, Kanin 2-åres, damer: Stine, Sofie, cox Matilde
Vindere løb 12, Grand Old Boys 4-åres: Jan H, Erik, Kristian, Frede, cox Kristine
Vindere løb 13, Grand Old Girls 2-åres: Lis, Elsebeth, cox Matilde
Nr. 2 løb 5, Senior 2-åres, herre: Emil, Jan H, cox Kristine
Nr. 2 løb 8, 60+ blandet 4-åres: Valther, Erik, Lis, Kristian, cox Gunhild
Nr. 2 løb 14, Old Boys 4-åres: Michael, Per, Allan, Kenneth, cox ?
Nr. 2 løb 15, Senior 2-åres, damer: Susanne, Camilla, cox Matilde
Nr. 2 løb 16, Senior 4-åres, herre: Michael, Emil, Per, Kennth, cox Kristine
Erik ielsen
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Generalforsamling i Roklubben SAS torsdag den 30/10 kl. 19:00
Dagsorden er i henhold til lovene:
A.
Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
B.
Fremlæggelse af regnskabet for de første tre kvartaler samt de forventede
indtægter og udgifter fra sidste kvartal.
C.
Forelæggelse af budget for det kommende år.
D.
Fastsættelse af kontingenter.
E.
Disponering af anlægsfondens midler og fastsættelse af medlemsbidragets
størrelse jfr. anlægsfondets love paragraf 4.
F.
Behandling af de forslag som i henhold til foranstående bestemmelser er
indkommet fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.
G.
Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter i henhold til lovene.
H.
Eventuelt.
Under punkt F vil bestyrelsens forslag til nye vedtægter blive behandlet. Ifølge lovene skal der ved vedtægtsændringer angives hvilke paragraffer, der ønskes ændret. I
dette tilfælde er det samtlige paragraffer, der ændres på en eller anden måde. Der er
også krav om, at der ved vedtægtsændringer skal være mindst 2/3 del af medlemmerne til stede, og beslutninger skal tages med 2/3 dels flertal. Bestyrelsen regner med,
at vi kan vedtage ændringer i enighed, men vi forventer ikke at vi når op på 2/3 del af
medlemmerne. Derfor vil vi afholde den ekstraordinære generalforsamling på samme
aften.

Ekstraordinær generalforsamling
Samtidig med den ovennævnte generalforsamling afholdes en ekstraordinær generalforsamling med formål: Opsplitning af Roklubben SAS i sektion og klub.
Dagsorden vil være
1. Beslutning om opsplitning.
2. Vedtagelse af vedtægter for sektionen SAS Rowing.
3. Vedtagelse af vedtægter for Roklubben SAS.
4. Beslutning om fordeling af midlerne mellem Roklubben SAS og sektionen
SAS Rowing.
5. Valg af bestyrelse og revisorer til sektionen SAS Rowing (kun medlemmer
af SAS Rowing kan stemme og stille op til bestyrelsen).
6. Valg af bestyrelse og revisorer til Roklubben SAS (alle medlemmer kan
stemme og stille op).
7. Eventuelt.
ad 5. Roklubbens medlemmer, der er medlemmer af SAS-klubben vil være medlem
af sektionen SAS Rowing, mens alle andre kun vil være medlem af Roklubben SAS.
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Forslaget til nye vedtægter vil være tilgængeligt på roklubbens hjemmeside.
Dem der ønsker at stille op til en post i bestyrelsen bedes melde det til formanden.
Hvad betyder opsplitningen?
Det væsentligste ved opsplitningen er, at vi i Roklubben SAS får ligestillet alle aktive medlemmer, som alle vil kunne stemme og blive valgt. Vi vil ikke være underlagt
beslutninger fra SAS eller SAS-klubben. Ro-sektionen vil stadigvæk have denne
binding. I det daglige vil tingene fortsætte, som de har gjort hidtil, de eneste aktiviteter, der blive påvirket er relateret til ASCA, hvor Ro-sektionens medlemmer har fortrinsret, og vil kunne opnå tilskud fra SAS-klubben.
Da sektionens medlemmer og roklubbens medlemmer skal behandles ens, skal sektionsmedlemmer betale samme kontingent som de nuværende ”eksterne” kontingentsatser. Hvis der kommer et tilskud fra SAS-klubben til sektionen vil pengene blive
brugt til de aktiviteter, der kun har med den at gøre, og ikke tilfalde Roklubben.
Roklubben vil beholde alle aktiver: Bådene, hus og formue, og vil være lejer ift.
kommunen. Sektionen tilføres kun de nødvendige midler til at sikre dens drift.
Der er ikke noget problem i, at vi fortsat hedder Roklubben SAS. Det vil i rigtig
mange sammenhænge være en fordel, fordi vi kan køre videre som den roklub, vi er i
forhold til kommune, kreds, Dffr, bank osv..
Vi vil ikke kunne bruge SAS' logo, dvs det blå firkant med SAS indeni. Der skal
derfor findes et nyt design til årene og klubblad uden SAS logo. Der er intet problem
for vores stander eller klubtrøjer.
Støtteforeningen GAS er en helt selvstændig forening, og påvirkes
derfor ikke af opsplitningen.
Formanden

Kedelig nyhed
Vi har nu fået at vide at Borgerrepræsentationen har vedtaget, at der skal bygges
cykelsti på vandsiden ved roklubberne. Dette sker på trods af protester fra roklubberne, grundejerne, forvaltningen, cyklistforbundet.
Dette vil formentlig betyde, at der skal fyldes ud i vandet foran roklubberne, så slæbested og ponton skal bygges om og fornyes. Vi ved ikke endnu med hvilken tidsfrist kommunen arbejder, vi ved at det kommer til at ske, men ikke hvornår.
Formanden
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Rospinning
Så nærmer vi os vinteren med alt for hastige skridt, men bare rolig, I kommer ikke til
gå i vinterhi, successen forsætter og det betyder, at vi skal i gang med rospinning
igen.
Ergometerrummet skal bygges om lørdag den 1. november kl. 10, og her skal der
bruges lidt mandskab, og gerne nogle der var med til at bygge det op sidste år.
Der er infomøde omkring rospinning tirsdag den 13. januar kl. 19 og start på nye
hold torsdag den 15 januar.
Men rospinnings gruppen har også valgt at lave 4 åbne rospinnings lektioner for nye
medlemmer tirsdag og torsdag den 4. og 6. november og igen ugen efter den 11. og
13. november, alle dage kl. 19.
Det betyder, at der kan gamle medlemmer ikke benytte ergometerrummet.
Michael

Amager Regatta 2014
Lørdag den 30. august var dagen, hvor vi vandt SPEJLET tilbage til Roklubben SAS,
efter at det har hængt hos vores nabo i de sidste 5 år.
Det var B&W roklub, som var vært for dette års Amager regatta, og selvom de er en
lille klub og havde alle mand i gang fra morgenstunden til sen aften (vi var de sidste,
der gik ca. kl. 3:30 pga. skybrud) fik de lavet en god dag.
Vi var selv tidligt oppe, da vi skulle ro både ind til B&W, 2 stk. 4 årers og 2 stk. 2
årers inriggere. Om fredagen havde Susanne, Erik og jeg været nede for at pakke
scullere og lægge dem på ARK´s trailer, som Kenneth kørte frem og tilbage.
Der var 16 løb og vi havde 22 hold med i de 13 løb, da vi ikke deltog i de 2 ungdomsløb og kaninherre. Men det blev til 7 første pladser og 6 anden pladser og en del
3-4 pladser. Alt i alt en rigtig dejlig dag, selvom at vejret ikke artede sig som lovet
fra diverse vejrprofeter.
Der skal lyde en stor tak til alle som deltog i regattaen og vandt Spejlet tilbage, og til
Vibe, som hjalp med at sætte styr på alle hold især dameholdene.
Super roet
Kaprochefen
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Grill-GAS Søndag den 17. august 2014
Som sædvanlig var vi i GAS´s bestyrelse spændte på, hvordan vejret ville blive. Det
er sjovest, når det hele kan afvikles i tørvejr. Det tegnede nu ikke alt for godt. Vi var
nødt til at dække borde inde, for det regnede allerede.
Der var 23 voksne og 5 børn tilmeldt. Vi kunne godt være inde i klubstuen. Grillmestrene, Kurt og Henrik klarede det fint. Der var kylling, koteletter og pølser som
sædvanlig. Flütes og salatbord var der også.
Lene stod for servering af bloody mary på plænen inden maden.
Bestyrelsen havde meddelt, at der skulle være bådedåb kl. 12:30. Vi havde jo endnu
ikke fået døbt den nyindkøbte singlesculler. Formanden for roklubben Jan Peter skulle døbe båden, og der blev serveret boblevand i den forbindelse. Båden kom til at
hedde Tyke.
Efter spisningen var der kaffe og formandens hjemmebagte squash kage. De største
af børnene solgte amerikansk lotteri. Der var mange fine gevinster. REMA 1000 var
hovedsponsor stærkt forfulgt af JYSK. Men Nordea var også på banen. Og så var der
alle de ”private”. F.eks. Anne-Lenes Værksted, Just og Birthe, Frede og Pia, Emilie,
Mette , Inger, Henrik og Lene og måske flere endnu. Vi er meget taknemmelige for
alt hvad vi får.
Derefter var det tid til de sædvanlige spil. Men det regnede stadig, så det hele måtte
foregå i bådehallen. Det er ikke så sjovt, men folk var i godt humør, så der blev kåret
GAS-mestre i ringspil, dart og fodbold. Der var præmier og medaljer til vinderne.
Jeg tror alle havde en rigtig hyggelig eftermiddag trods vejret. En stor tak til alle, der
gav en hjælpende hånd på dagen, og endnu engang tak til sponsorerne. Uden dem
ville vores overskud ikke blive særlig stort.
Kassereren har meddelt, at GAS fik et overskud på ca. 4.000 kr. Det er vi i bestyrelsen meget tilfredse med.
På bestyrelsens vegne
Lis
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BKC Løbehandicap
Vores naboklub BKC (Bryggens Kajak Club) har et tilbud til dig i det kommende
vinterhalvår. Fra 4. november 2014 til og med 24. marts 2015, vil der igen blive afholdt BKC-LØBEHANDICAP - i alt 19 gange.
Af hensyn til alle klubbens nye medlemmer er her lidt om, hvordan det foregår. Sidste vinter var der over 30 der deltog - og der plads til flere og det uanset alder og
køn.
TIDSPU KT:
Hver tirsdag i ovennævnte periode – dog undtagen 23. december og 30. december.
TILMELDI G & MØDETID:
Man melder sig i Roklubben SAS/BKC senest kl. 18:00 og er omklædt; Uret startes
kl. 18:15 og første løber bliver sendt af sted umiddelbart efter, og så gælder det om,
at løbe/gå ud af Artillerivej (tidl. Lossepladsvej), helt ud til fodgængerovergangen
ved de gamle indkørsel til Vandrerhjemmet og retur. Første gang er der fællesstart.
HVAD GÅR DET UD PÅ??
Det skal foregå så hurtigt som muligt – taktik bliver brugt af flere deltagere!! Og du
løber kun mod dig selv og de andre deltagere. Det er faktisk sådan, at de fleste deltagere kommer i mål inden for 1 – 2 minutter, selv om der er op til 15 minutters forskel
i starttiden. Og hvorfor så denne forskel?? Jo, det er jo ikke alle, der er lige gode/
hurtige til at løbe/gå, så man bliver sendt af sted i forhold til sin bedste tid. Det gælder derfor så om at deltage så mange gange som muligt, og om at forbedre sin tid fra
gang til gang. Når man så kommer i mål, får man point efter sin placering i det enkelte løb, samt ikke mindst bonuspoint, hvis man også forbedrer sin tid. De 3 løb,
hvor man opnået færrest antal points fratrækkes - det være sig dårlig placering eller
fravær.
HVOR LA GT??
Lige knap 4 km.
PÅKLÆD I G m.m.:
Varmt og praktisk tøj og gode løbesko anbefales. De nye selvlysende veste, som
biler nu skal være udstyret med anbefales. Dels giver de lidt varme, dels kan du også
ses/blive set på Artillerivej.
KO KURRE CE :
Dine resultater for de enkelte gange bliver lagt sammen, hvorefter der efter det sidste
løb i april, vil være fundet en vinder.
DELTAGERGEBYR:
Kr. 50,00, der ubeskåret går til præmier.
KRÆVES DER TRÆ I G??
Nej det gør der ikke (du kommer jo i træning af at deltage!!)
På gensyn til nogle fornøjelige tirsdage i den kommende mørke – og forhåbentlig
ikke for kolde - tid.
På vegne af BKC-løbehandicap
Søren Uldall (starter, tidtager og skribent)
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BY-Orienteringsløb
Og hvad er det så for noget? Af hensyn til alle klubbens nye medlemmer er her lidt
om, hvordan det foregår.
TIDSPU KT:
Den første torsdag i månederne november, december, januar, februar, marts og april
(Det kan garanteres, at det kun er løbet i marts/april, der foregår i lyse timer). Reserver torsdagene den 6. november, 4. december, 8. januar, 5. februar, 5. marts og 26.
marts (alternativt den 9. april. Ret til ændring omkring sidste løbsdato forbeholdes.
TILMELDI G & MØDETID:
Man melder sig i Roklubben SAS senest kl. 18:00 på løbsdagen – kan du først komme lidt senere går det også, men første løber bliver sendt af sted umiddelbart efter kl.
18:00.
HVAD GÅR DET UD PÅ??
Det hele går i al sin enkelthed ud på at finde nogle poster, der er blevet lagt ud i timen inden DU møder op. Disse poster vil primært være udlagt i området mellem
Slusen og Knippelsbro – afstikkere til Sjælland og Metro, Bella Center/Vandrehjem
kan ikke udelukkes!! Posterne kan være udlagt på containere, træer, gamle biler,
hegn, både, trapper, broer, tasker og lign. Løbsudlæggeren tegner den enkelte dags
poster ind på et kort – dette kort bliver stillet til rådighed for den enkelte deltager, der
så tegner posterne ind på sit eget kort, som DU så selv skal løbe med og finde posterne udfra. Du får oplyst, hvad den enkelte post er placeret på. Simpelt OG ALLIGEVEL SVÆRT, for hvad tænker en løbsudlægger, der har siddet i en bil, contra en
forpustet løber/fodgænger fra Roklubben SAS.
HVOR LA GT??
Der er 2 ruter: EN KORT (4 – 6 km og 6 - 7 poster) OG EN LANG (6 – 8 km, ja
sommetider 9 – 10 km og 10 poster).
PÅKLÆD I G m.m.:
Varmt og praktisk tøj og gode løbesko anbefales. Medbring en lommelygte, der ikke
vejer og fylder for meget – du skal jo selv slæbe rundt med den!! Lygten er god at
have med, da det ikke er alle poster, der er placeret på oplyste steder. Selvlysende
vest vil det være en god ting at medbringe, da du derved bedre kan ses.
KO KURRE CE :
Dine resultater for de enkelte gange – 6 i alt – bliver lagt sammen, hvorefter der efter
det sidste løb i marts eller april, vil være fundet vindere af de 2 ruter. Dårligste resultat trækkes fra.
Efter de enkelte løb samles vi til summen og spisning - enten buffet a la Lis Krøner,
eller også er der et medlem eller flere, der har fremtryllet en spændende ret til en
rimelig pris.
På gensyn til nogle fornøjelige torsdage i den kommende mørke tid.
BY-O-LØB-udlægger
Søren Uldall (Starter, dommer & skribent)
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Bådedåb af singlesculler
BÅDEDÅB søndag den 17. august kl. 12:30, lige før GAS Grill.
Vores nye single sculler fik navnet TYKE VIKING efter et af de nyeste SAS fly.
Formand Jan Peter de Baan døbte sculleren med vand fra havnen og ønskede Tyke
Viking mange sejre fremover.
”Tyke Viking” blev straks efter sat i vandet til en jomfrutur. Sculleren er købt af
roklubben og er fra Baumgarten Bootsbau i Berlin.
Single Sculleren var med til årets Amagerregatta og fik en flot 2. plads i sin første
kaproning.
Erik ielsen

Standerstrygningstur lørdag den 25. oktober 2014
Vi mødes kl. 11:00 medbringende madpakker og drikkevarer, som vi indtager et passende sted undervejs. Standerstrygnings turen er årets sidste tur og i år vil Valther
teste os med en af hans finurlige quiz.
Tilmelding på opslagstavlen senest den 23. oktober 2014.
Pia
Der vil være standerstrygnings middag i klubben om aftenen. Planlægningen er ikke
færdig endnu, men hold øje med opslagstavlen!

Motionsturneringen per 31.08.14
Samlet resultat per 31.08. 2014
52 klubber 5.265 roere 1.466.183 km
Gennemsnit: 278,477 km/roer
For Roklubben SAS er det status quo på femtepladsen i 2. division.
Man kan ligefrem mærke, hvordan rapportør Erik Nielsen fra SAS svulmer af stolthed i denne måneds reportage fra Sydhavnen: ”Roklubben SAS vandt årets Amagerregatta den 30. august med syv førstepladser og seks andenpladser i de 16 løb. Med
flest point i den samlede konkurrence er ”Regatta Spejlet” tilbage i roklubbens klubstue”. Et stort tillykke til SAS med det flotte resultat. Desværre nåede roinfo.dk ikke
til Amagerregattaen af logistiske grunde.
Erik ielsen
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Copenhagen Harbour Race
CHR Copenhagen Harbour Race på 6,5 km finder sted lørdag den 11. oktober med
Roklubben SAS som medarrangør.
ALLE ER VELKOMNE!
Roklubben SAS stiller op med Ottar Viking i 8+mix samt flere inriggere.
Kl. 09:00 Cafe åbner i Roklubben SAS
Kl. 10:00 Mandskabledermøde (inrigger) i Roklubben SAS.
Kl. 12:00 Løbsstart inrigger og Coastal både fra Langebro.
Kl. 14:30 Løbsstart outrigger 8+ fra Langebro.
Kl. 16:30 Præmieoverrækkelse i KR.
Kl. 18:30 Festmiddag i KR's lokaler.
Erik ielsen

Rengøring af klubben
Nu har vi i et år skiftes til at holde vores fælles klub ren. Det er generelt gået rigtig
godt. Blot vil jeg lige slå et slag for, at man lige tjekker listen for, hvornår det er ens
egen tur til at gøre rent.
En ny liste vil snart komme op for vintersæsonen. Hvis du er hurtig, kan du selv vælge, hvornår du skal have næste rengøringstur. Hvis der er ledige tider, vil de blive
udfyldt med medlemmer baseret på brug af klubbens faciliteter.
Hvis vi alle giver et nap med, så bliver det kun til 2 eller 3 gange om året.
Pia

Julefrokost
Julefrokost i roklubben vil i år blive lørdag den 29. november kl. 16, hvor vi mødes
og gør klar over en kop glögg e.l.. Det bliver efter den samme opskrift, som de sidste
par år: Alle tager en (jule?) ret eller snaps med til det fælles frokostbord. Øl, vin og
vand kan købes til klubpriser. Og glögg :)
Der kommer en seddel op at hænge i klubben for tilmelding og skriv også hvilken
ret/snaps du tager med, så vi kan holde lidt styr på, at der ikke kommer 20 med sild
eller leverpostej.
Vi glæder os til at se jer!
Julefrokostudvalget
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Sved På Panden 2014
Dette års SPP har været fantastisk for roklubben SAS. Vi har deltaget med 5 hold,
hvoraf de to af holdene var vores kaniner fra i år.
De 8 kaniner, som har deltaget i SPP, startede alle på vores nyoprettede rospinningshold, og er alle fortsat med at ro på vandet, og jeg må sige, at de virkelig har taget
rosporten til sig.
Da vi skulle starte op på SPP i foråret blev de alle spurgt om de ville deltage, også
selvom kaninkonkurrencen først kommer i gang efter sommerferien og kun kører
over de sidste 4 runder. Men de har været med allerede fra runde 2 i Hellerup. Og her
fik de virkelig snuset til det at ro 10 km kaproning på åbent vand. Det har været
hårdt, da de har haft fast styrmand med Emil, men der har ikke været et eneste piv fra
dem, dog har de været meget trætte hver gang.
Resultatet fra SPP 2014 Pointkonkurrence
Hold 850: med Erik, Kristian, Kurt T og Henrik fik en flot 3. plads. Stort tillykke og
igen flot roet. Og i forbedringskonkurrencen fik holdet en samlet 6. plads.
Hold 888: med Lis, Valther, Pia, Elsebeth, Kurt J og Frede fik en samlet 9. plads og i
forbedringskonkurrencen blev det til en samlet 3. plads. Flot roet.
Hold 853: (det blandede hold) med Kenneth, Susanne, Per, Emil, Jan H og Michael
fik en samlet 10. plads. Holdet har igen været ramt af skifteholds arbejde og har roet
2 runder i 2 årers inrigger.
Kaninkonkurrencen 2014:
Hold 877: Flying Rabbits med Camilla, Mads, Sofie og Stine samt Emil og Kristine
som styrmænd fik en meget flot og fortjent 1. plads stort tillykke og meget flot roet.
Hold 865: Kaninbåd 2 med Tanja, Margit, Vibeke, Bjarne og Matias og Vibe som
styrmand fik en samlet 4. plads og super flot roet.
Kaprochefen
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Rostatistik top 30 per 31. august
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Kalenderen

Oktober

01.
05.
11.
25.

30.
ovember

01.
04.

11.
13.
29.
04.
20.

10:00
18:00
19:00
18:00
19:00
19:00
19:00
16:00
18:00
18:30

08.
05.
05.
26.

18:00
18:00
18:00
18:00

06.

December

Januar
Februar
Marts

16:30
10:00
12:00
14:30
11:00
16:00
18:30
19:00

Supperoning fra Svanemøllen
Løvfaldstur til Esrum sø
CHR, løbsstart inrigger fra Langebro
CHR, løbsstart outrigger fra Langebro
Standerstrygnings tur
Standerstrygning
Standerstrygnings middag
Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling
Opsætninmg af rospinnings rummet
Første BKC-løb fra roklubben
Rospinnings lektion for nye medlemmer
Første BYO-løb fra roklubben
Rospinnings lektion for nye medlemmer
Rospinnings lektion for nye medlemmer
Rospinnings lektion for nye medlemmer
Julefrokost
BYO-løb fra roklubben
Traditionel julestue med julemad, -mand
og –gaver
BYO-løb fra roklubben
BYO-løb fra roklubben
BYO-løb fra roklubben
BYO-løb fra roklubben

Faste aktiviteter i rosæsonen:
Tirsdage

17:00
Roning
20:00
Lis’s madder
Torsdage
17:00
Roning
20:00
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/

Faste aktiviteter i vintersæsonen:
Tirsdage

18:00

BKC-løbehandicap
og anden motion
Torsdage
18:00
Motion, klubaften mm.
Rospinning: Se roklubbens hjemmeside
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Amager Regatta 2014
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