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Vel Roet 
 August-November              År 2015 

Medlemsblad for Roklubben SAS 
Og SAS Rowing Section 

 
Husk: 

Copenhagen Harbour Race 10. oktober 
Løvfaldstur 17. oktober 

Medlemsmødet 22. oktober 
Standerstrygning 24. oktober 

Og alle vinteraktiviteterne 
 

 En stolt kaprochef efter Amager Regattaen, 
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ROKLUBBEN SAS 
   
http://roklubbensas.dk 
 

Rundholtsvej 95, 2300 S 
2053 0180  
Bank Nordik: 6507 3050475769  
CVR nummer 29905061 

Formand Jan Peter de Baan 
 
 3252 7717 / 2289 1264 
formand @ roklubbensas.dk 

Kasserer Erik Nielsen 
 
 3252 0106 
kasserer @ roklubbensas.dk 

Rochef Pia Boel Madsen 
 
 3694 9661 / 2624 9661 
(udlån af både/hus) 
rochef @ roklubbensas.dk 

Næstformand/sekretær Alice Larsen 
 
 2891 3290 
alice @ aclarsen.dk 

Kaprochef Michael Olesen 
 
 2165 2361 / 4240 8865 
(udlån af både til SPP) 
michaelolesen_4 @ msn.com 

Outriggerchef Susanne Nellemann Nielsen 
 
 2635 2950 
 nellemann82 @ hotmail.com 
 

Suppleant/Festkoordinator Kim Kjelstrup 
 
 2926 9208 
kjelstru @ post11.tele.dk 

Suppleant/Parkforvalter Henrik Corfitsen 
 
 5852 1901 
slange @ privat.dk 

Suppleant  

   

Roklubbens bestyrelse: 

Udenfor bestyrelsen: 
WebMaster Claus Larsen 
 
 2168 9065 
webmaster @ roklubben-
sas.dk  

Materielforvalter Karsten Felland 
 
 5153 6361 / 5153 6361 
karsten.felland @ gmail.com 

Støtteforeningen G.A.S Formand:  Lis Krøner 
 
 3255 9032 
Liskroener @ gmail.com  

Deadline for næste Vel Roet er 27. november 2015 kl. 18:00 
Bladet udkommer i starten af december 2015 

Indlæg sendes til velroet-at-roklubbensas.dk,  
se dem på vores hjemmeside under VelRoet. 

Indlæg modtages næsten i ethvert format (minus PDF) og illustrationer er meget velkomne. 
Redaktør: Frede Madsen  2617 9661 
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Hus & Materiel 
 
Vi har fået en ny ponton og to nye slæbesteder i år, samtidig med at Lillebæltsbroen 
er blevet istandsat. Der er lagt et kæmpearbejde i dette, en stor tak til alle, der har 
været med til at knokle med dette. 
 
Bestyrelsen har besluttet at anskaffe tre nye bådvogne. Vi har kigget på en metode, 
som KR har brugt til at renovere de gamle vogne, men vi synes ikke det var godt 
nok. De nye vogne vil lettere kunne sættes på sidehjul, og har også en større frihøjde 
for at køre på tværs, så vi regner med at det bliver en stor forbedring. 
 
Vandvarmeren bliver renset og repareret for sidste gang. Michael mener ikke, at vi 
kan fortsætte med den, så derefter skal den udskiftes med en lidt mindre model. 
Jan Peter 

Nye medlemmer 
 
VELKOMMEN til flere nye aktive medlemmer 2015:  
Christian Benne  (Odense Roklub) 
Lola Broe (ARK, KR) 

Kontingent 2015 
 HUSK at betale kontingent for resten af 2015.  
Opkrævning af kontingent til Roklubben SAS sker fortsat ved indbetaling til roklub-
bens konto i BankNordik: reg no. 6507 kontonr. 3050475769 hvert kvartal. Kontin-
gentet er 125 kr. per måned for seniorer og 90 kr. per måned for pensionister. 
Betalingsfrist: 1. kvt 15/1, 2. kvt 15/4, 3. kvt 15/7, 4. kvt 15/10. 
I er meget velkommen til at betale kontingent for et halvt eller et helt år ad gangen. 
 
Kasserer, Erik Nielsen 
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Løvfaldstur lørdag den 17. oktober 2015 
 
Vi har endnu engang fået lov til at låne både i Fredensborg Roklub, så vi kan ro en 
tur på Esrum sø. Det kunne så ikke blive en søndag i år, men i stedet en lørdag, og 
desværre er der mange af deres gigbåde på vandet den dag, så jeg har kun fået lov til 
at låne inriggere og ialt 19 pladser, så det bliver efter først til mølle princippet. 
 
Vi mødes i Fredensborg Roklub, Sørupvej 6, Fredensborg kl. 10, medbringende 
madpakke 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 

Oprydning i damernes omklædningsrum 
 

Da der ikke er plads på hylden under bænken til sko, har der efterhånden samlet sig 
en masse sko på gulvet, og det er til gene for dem, som skal gøre rent. Da der sikker 
ikke er en ejer til dem alle, vil de efter den 10. oktober været bundet sammen. Dem 
der ikke er fjernet, lagt i skab eller bundet op til den 5. november vil blive smidt ud.  
 
Der står også en del vandflasker og andre løse ting, fjern dem/det!!!! 
 
Olderfruen 

Bestyrelsen 
 

Suppleanten Per Dahlin har meldt sig ud af klubben på grund af dårlig ryg, og der-
med også trukket sig fra sin suppleantpost. 
 
Jan Peter 
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Staines 2015 
 
Traditionen tro drog 4 gæve roere, Helle, Vibe, Emil og Susanne og en super suppor-
ter Edith afsted mod London for at besøge vores venskabsklub British Airways Ro-
wing Cub og deltage i årets Staines Amateur Regatta. 
 
Vi ankom til et Staines i sol og dejligt vejr – vi skulle senere finde ud af at dette be-
stemt ikke holdt resten af weekenden. Fredag morgen stod den på regnvejr, morgen-
mad i Staines Boat Club efterfulgt af træning med vores yndlings cox Murray. Vi var 
klar til lørdag og satsede på at vejrguderne ville holde hånden over os. Det regnede 
temmelig heftigt resten af fredagen, og vi overvejede hvorvidt man kan ro med para-
ply…….. Heldigvis var vi så heldige, at det holdt tørt hele lørdagen, hvor vores pro-
gram var ret så stramt. 
 
Morgenmad kl 7 og lidt i 8 skulle bådene ros til målområdet. Regatta maverne havde 
meldt deres ankomst, og vi var spændte på, hvordan dagen ville forløbe. 
Vi lagde ud med et 4+ løb, hvor Gurli roede med os, men vi mødte vores overkvin-
der i den konkurrerende båd – faktisk dem, der endte med at vinde finalen. Dernæst 
stod den på en tur i dobbelt sculler for Emil og Susanne – og heller ikke her formåe-
de vi at komme videre, men vi havde et godt løb med en god rytme i båden. 
 
Vores speciel invitation løb var lidt af en gyser, BA kom hurtigt fra start og førte 
hurtigt med 2 længder, men de skulle ikke vinde uden kamp – vi fandt rytmen i bå-
den og fik halet godt ind på dem. De vandt med ca. 2 m, og vi kunne for en gangs 
skyld godt have brugt 50 m mere, for så havde vi vundet. Men traditionen er jo at 
SAS vinder 2 år og så vinder BA, så vi satser på at pokalen kommer med retur til 
København næste år. 
 
Vores sidste løb var MIX 4+, og her havde vi lidt at leve op til, da vi jo vandt det 
sidste gang, det blev roet. Åbenbart har vi et ry som nogle stærke bananer, for da 
vores modstandere havde set, hvem de skulle ro imod, ville de ikke stille op. Vi skul-
le dog ro løbet for at vinde, hvilket vi gjorde, og vi havde et rigtig godt løb hvor bå-
den kørte godt, og både vi og Murray var glade.  
 
Det kan godt være vi vandt pokalen uden modstand, men vi følte alle, at vi virkelig 
fortjente den efter alle de løb vi havde roet i år. 
Aftenen bød på BBQ og fest i Staines Boat Club og en del af æren blev genvundet i 
baren – det fejler aldrig, af SAS roerne gør sig godt der  
Til næste år er det i øvrigt 40 år siden at SAS og BA mødtes første gang, og vi har 
besøgt hinanden hvert år lige siden  
1000 tak for en helt fantastisk tur. 
 
Susanne & Vibe 
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Roning ved lavvandsområdet efter Bryggebroen 
 Når man kommer nordfra til Bryggebroen og har valgt at lægge sig langs Sjællandsi-
den er det vigtigt, at man bliver der og holder sig tæt på spunsvæggen til man er 
kommet forbi hele lavvandsområdet.  Det er vigtigt, at man ikke krydser over midt i 
det hele, men venter til man har passeret advarselskiltene. 
 
Er man usikker på det, kan man også vælge at følge sejlrenden til styrbord side fra 
Langebro og ned til Bryggebroen og gå igennem 2. brofag på Amagersiden (husk 
blot altid at holde til styrbord og også at følge bøjerne på den anden side af Bryg-
gebroen).  
 
Pia 

Standerstrygningstur 
lørdag den 24. oktober 2015 

 Vi mødes kl. 11:00 medbringende madpakker og drikkevarer, som vi som sædvanligt 
indtager i B&W roklubs hyggelige klubstue.  
 Standerstrygningsturen er årets sidste tur og sidste chance for forbedringer på rosta-
tistikken. Og så vil Valther teste os med en af hans finurlige quizzer. 
 
Tilmelding på opslagstavlen senest den 22. oktober 2015. 
 
Pia 
 

Enghave Brygge 
 Som de fleste vel har set er byggeriet af en del af Enghave Brygge gået i gang. Ro-

klubben SAS har sammen med Havnelauget protesteret mod dette, da vi mener, der 
stadigvæk er mangler i godkendelserne. Forventningerne er ikke store, vi får gang på 
gang en blank afvisning fra kommunen. 

 
Jan Peter 
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Rengøring af klubben 
 En ny liste til rengøring i vintersæsonen er sat på opslagstavlen. Der er allerede nog-
le, som har skrevet sig på, men der er stadig ledige uger, så  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 ud fra brug af klubbens 
faciliteter. 
 
Hvis vi alle giver et nap med så bliver det kun til 2 til 3 gange om året. Men husk 
lige at tjekke på listen, hvornår det nu er man skal gøre rent. 
 
Olderfruen 

Medlemsmøde 
torsdag den 22. oktober kl. 20:00 

 
Dagsordenen er følgende, du er velkommen at komme med dit eget bud under even-
tuelt: 
 

1. Adgang til roklubbens areal for ikke-medlemmer. Med de mange nye 
naboer er der også sket en væsentlig stigning i besøg af ikke-medlemmer 
på vores grund. De fleste opfører sig heldigvis pænt, men nogle kan ikke 
forstå, at det er roklubbens grund, og ikke en offentlig park. Hvad skal vi 
stille op her? Lukke porten?  

2. Amagerregatta fremtid. Selvom vi nu har vundet Amagerregattaen to år i 
træk, så er det hver gang en forholdsvis lille gruppe der stiller op, efter et 
kæmpe arbejde fra kaprochefen. Samtidigt er det et stort arbejde at arran-
gere regattaen. Hvordan ser i fremtiden for denne regatta? Skal den fort-
sætte som nu, eller i en anden form? 

3. VelRoet, vores klubblad lider gang på gang under mangel på indhold. 
Bestyrelsen ønsker en diskussion om og hvordan bladet skal fortsætte: 
Skal det fortsat trykkes eller sendes pr mail? Skal alting foregå på Web 
og Facebook? 

4. Eventuelt 
 
Dette er ikke en generalforsamling men et medlemsmøde, så der kan ikke direkte 
vedtages noget her, men din mening tæller! 
Jan Peter  
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Amager rundt den 5. juli 2015 
 
Jeg var ærlig talt lidt betænkelig ved udsigten til dagens opgave, da jeg vågnede den 
morgen. Sidste år blev det for mit vedkommende til en halv tur fra Dragør og hjem. I 
år skulle jeg hele vejen rundt. En tur på 46 km. 
 
Det var et flot solskinsvejr allerede fra morgenstunden. Og nærmest vindstille. Med 
udsigten til at dele turen med Valther og Henrik C steg mit humør og min tro på, at 
det nok skulle lykkes.  
 
Det var en gave at være i båd med to stærke roere og én af klubbens mest erfarne 
roere, Valther, der foreløbig må have roet en distance, der svarer til mere end én 
gang rundt om ækvator! Det gik bare derudaf roligt og rytmisk, tag for tag.  
 
Vi holdt en lille pause i Kongelunden, hvor vi gik på land, drak kaffe og spiste alt for 
lidt kage.   

 
De næste kilometre bød ikke på de store kig fra søsiden, men på et kig på den hvide 
kuppel på det militære område ved Aflandshage på Amagers sydvestlige hjørne. Der-
fra blev det mere interessant med kig til det civile liv inde på kysten ved Dragør, 
inden vi gik i land ved Dragør roklub til en velfortjent frokostpause i skyggen. Tem-
peraturen havde på det tidspunkt nået 30+ grader, så en tur i skyggen var tiltrængt. 
Svalende skygge, hyggeligt selskab, gode madder, og alt for lidt kage. 
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Vi havde en fin tur videre fra Dragør forbi roklubben Øresund, Amager Strandpark 
mv. og nåede Københavns havn i god stil. Vi havde et lille mindre uheld ud for ”The 
Standard”, hvor en skrue løsnede sig på strokens klemring. Båden med værktøjskas-
sen var ikke lige i nærheden. Henrik, der havde ansvaret for stroken på det tidspunkt, 
roede desuagtet videre i flot stil, og vi nåede hjem til klubben på bedste vis. Henrik 
blev dog et par rigtige vabler rigere.  
 
Vi var varme, vi var glade, og vi var lidt trætte. Jeg var i hvert fald. Aldrig har en 
kold øl været så velfortjent. Den smagte godt på terrassen ved roklubben.  
 
Vi var tolv på turen inklusiv to glade piger fra roklubben Øresund. Tak til jer alle for 
en dejlig tur. 
 
Margit 

Parkering ved roklubben 
 

Nogle har observeret, at der er uddelt parkeringsbøder til biler, der holder direkte 
foran Roklubbens bygninger (ikke-medlemmer). Bestyrelsen har taget kontakt med 
kommunen for at høre, hvad der sker her. Lige nu er det nok en tvivlsom bødeudde-
ling, men ifølge lokalplanen for området vil der være meget få parkeringspladser lige 
omkring klubberne. 
Når vejen er udbygget med cykelsti og fortov vil der være afmærkede pladser, men 
om de så er tomme, når vi kommer… 
Jan Peter 



 10 

Amager Regatta 2015 
 

Så kom dagen endelig lørdag den 29. august, hvor Roklubben Øresund var vært ved 
dette års Amager Regatta.  
 
Roklubben SAS havde tilmeldt mange hold til at ro igen i år, og det gjorde, at vi kun-
ne tage SPEJLET med hjem og hænge det på sin plads i roklubben igen. 
 
De løb, som vi ikke deltog i, var Drenge/Pige sculler, blandet ungdom og begge ka-
nin løb, men til gengæld havde vi to hold med i alle de andre løb lige på nær Grand 
Old Girls, hvor det blev til en 2. plads. 
 
Jeg skriver her kun om de løb, vi deltog i. Hele resultatet ligger i roklubben. 
 
Løb 2. Blandet Senior 
Hold 1. Cox: Matilde - Roere: Michael, Emil, Camilla og Anne fik en 2. plads 
Hold 2. Cox: Peter - Roere: Stina, Margit, Mads og Frede fik en 4. plads 
 
Løb 3. Single sculler 
Hold 1. Roer: Susanne fik en 2. plads 
Hold 2. Roer: Vibe fik en 3. plads, i øvrigt hendes første regatta i sculler, flot roet 
Vibe 
 
Løb 5. Senior 2 årers Herre 
Hold 1. Cox: Matilde - Roere: Emil og Christian fik en flot 1. plads og de har kun 
trænet sammen 2-3 gange super godt roet. 
Hold 2. Cox: Peter - Roere: Michael og Kenneth fik en 4. plads 
 
Løb 6. Old-Girls (+35 år) 
Hold 1. Cox: Kristian - Roere: Vibe, Margit, Susanne og Stina fik en meget flot 1. 
plads 
Hold 2. Cox: Frede - Roere: Elsebeth, Tanja, Edith og Dorthe fik en 4. plads, dejligt 
at se Dorthe i en båd igen. 
 
Løb 8. Blandet +60 
Hold 1. Cox: Matilde - Roere: Erik, Kurt T, Kristian og Lis fik en meget flot 1. plads  
Hold 2. Cox: Peter - Roere: Valther, Frede, Gunhild og Kurt J fik en 3. plads 
 
Løb 9. Senior Dame 
Hold 1. Cox: Michael - Roere: Vibe, Anne, Stina og Margit fik en 2. plads  
Hold 2. Cox: Kristian - Roere: Dorthe, Tanja, Edith og Elsebeth fik en 5. plads 
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Løb 10. Single sculler Herre 
Hold 1. Kenneth fik en 2. plads 
Hold 2. Emil fik en 4. plads 
 
Løb 12. Grand Old Boys 
Hold 1. Cox: Peter - Roere: Michael, Erik, Kenneth og Kristian fik en 1. plads, men 
vi kom ind som nr. 2, men der var gjort indsigelser imod ARK fra Øresund så ARK 
røg ned på en sidste plads og vi vandt 
Hold 2. Cox: Margit - Roere: Kim K, Jan Peter, Frede og Valther fik en 3. plads 
 
Løb 13. Grand Old Girls (+50) 
Hold 1. Cox: Matilde - Roere: Lis og Elsebeth fik en 2. plads, et løb de to har vundet 
de sidste mange år, men Øresund har fået sig et par stærke roere, så de vandt denne 
gang 
 
Løb 14. Old Boys 
Hold 1. Cox: Peter - Roere: Michael, Kenneth, Mads og Jan Peter fik en 2. plads 
Hold 2. Cox: Kristian - Roere: Kim K, Frede, Kurt J og Dorthe fik en 3. plads 
 
Løb 15. Senior Dame 
Hold 1. Cox: Matilde - Roere: Susanne og Camilla fik en 2. plads 
Hold 2. Cox: Margit - Roere: Vibe og Anne fik en 4. plads 
 
Løb 16. Senior Herre (det lange løb 1500m) 
Hold 1. Cox: Peter - Roere: Michael, Kenneth, Christian og Emil fik en 1. plads. Det 
var første gang siden 1989, at SAS vandt dette løb og som Kenneth siger, det er bare 
blevet til så mange 2. pladser igennem årene. Og jeg går stadigvæk og jubler over at 
vi vandt, det er et af de bedste løb, jeg har været med til at ro. Vi førte fra start til 
mål. 
Hold 2. Cox: Kristian - Roere: Mads, Erik, Frede og Jan Peter fik en 4. plads 
 
Som kaprochef skal der lyde et stort HURRA til Roklubben SAS, som vinder af Am-
ager Regatta 2015 og tak for den hjælp, jeg har fået med at få holdene sat sammen, 
og endnu en gang viser det sig, at når vi er mange nok, så vinder vi. 
 
Godt roet 
Kaprochefen Michael 
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GRILL-GAS 
Søndag, den 9. august 2015. 

 
Som sædvanlig var vi i GAS´s bestyrelse spændte på, hvordan vejret ville blive. Det 
er altid sjovest, når solen skinner og det hele kan foregå udendørs. Det hele tegnede 
godt. Da vi mødtes til morgenkaffe, var der ingen tvivl. Der skulle dækkes borde 
udenfor på græsplænen. 
 
Der var 26 voksne og 6 børn tilmeldt. Grill-mestrene Frede og Henrik stegte kylling, 
koteletter og pølser. Her i foråret havde Erik Nielsen indkøbt 2 gasgriller. Dem syn-
tes Valther straks at GAS skulle forære roklubben. Det var jo også meget nærliggen-
de. Der var også salatbord og flûtes. Lene stod for servering af bloody-mary på plæ-
nen inden maden. 
 
Efter spisningen var der kaffe og Pia Madsens hjemmebagte kager. De største af bør-
nene solgte amerikansk lotteri. Der var mange fine gevinster. Der var 3 
”hovedsponsorer”: REMA 1000,  JYSK og Nordea. Men der var mange andre, der 
havde sponsoreret nogle fine ting. Jeg nævner ingen navne, for så glemmer jeg sik-
kert nogen. Vi er meget taknemmelige for alt, hvad vi får. 
 
Derefter var det tid til de sædvanlige spil. Fodbold, dart og ringspil. Der blev kåret 
GAS-mestre i alle tre dicipliner. Der var medaljer og præmier til vinderne. 
Jeg tror alle havde en rigtig hyggelig eftermiddag. En stor tak til alle, der gav en 
hjælpende hånd på dagen, og en stor tak til sponsorerne. Uden dem ville vores over-
skud ikke blive særlig stort. 
 
Kassereren har meddelt, at GRILL-GAS i år gav et overskud på ca. kr. 4.600, hvilket 
vi i bestyrelsen synes er ganske flot. 
 
På bestyrelsens vegne 
Lis 
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Julefrokost 
 Julefrokost i roklubben bliver i år lørdag den 12. december kl. 16, hvor vi mødes til 
en kop lækker glögg el.. 
Alle tager en (jule) ret eller snaps med til det fælles frokostbord. Øl, vin, glögg og 
vand kan købes til klubpriser. 
Traditionen tro vil der også i år være quiz med flotte præmier. 
 
Der kommer en seddel op og hænge i klubben for tilmelding. Skriv også hvilken ret 
du tager med. 
 
Vi glæder os til at se Jer. 
Julefrokostudvalget 

 Julestue 
 
I år vil den traditionelle julestue med julemad, julemand og julegaver finde sted lør-
dag den 19. december. 
 
Vi mangler nogle til at arrangere dette.  
Bestyrelsen 

GAVER til Roklubben SAS 
 Roklubben modtager gerne gaver til vedligehold eller nye ting til roklubben.  
Du kan indbetale fradragsberettige gaver via DFfR, gavegiro reg nr 4180 kontonr 
1552198 med angivelse af navn, adresse, personnummer og roklubbens navn. Maxi-
malt fradrag er 15.000 kr. i 2015. 
DFfR indberetter fradraget til Skat. 
 
Kasserer, Erik Nielsen 
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BKC Løbehandicap 
 Vores naboklub BKC (Bryggens Kajak Club) har et tilbud til dig i det kommende 

vinterhalvår. Fra 3. november 2015 til og med 5. april 2016, vil der igen blive afholdt 
BKC-LØBEHANDICAP - i alt 22 gange. 
TIDSPUNKT: Hver tirsdag i ovennævnte periode – dog undtagen 29. december.  
TILMELDING & 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 den 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!! Du 
løber kun mod dig selv og de andre deltagere. Det er faktisk sådan, at de fleste delta-
gere 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 gæl-
der 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 en-
kelte løb, samt ikke mindst bonuspoint, hvis man også forbedrer sin tid. Der tildeles 
bonuspoints (8-6-4-2 points) til de 4 første, der passerer målstregen, den enkelte lø-
beaften. De 3 løb, hvor man opnået færrest antal points fratrækkes - det være sig 
dårlig placering eller fravær. 
HVOR LANGT?? Lige knap 4 km. 
PÅKLÆDNING 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. 
KONKURRENCEN: 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 TRÆNING??: Nej det gør der ikke (du kommer jo i træning af at deltage!!) 
AFSLUTNING:  Det er allerede aftalt, at der vil blive uddelt præmier og afholdt afslutning (spisning) 
den 5. april 2016 umiddelbart efter det samlede regnskab er blevet gjort op og bad er 
overstået. 
 
På gensyn til nogle fornøjelige tirsdage i den kommende mørke 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. 
TIDSPUNKT: 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). Reser-
ver torsdagene den 5. november, 3. december, 7. januar, 4. februar, 3. marts og 31. 
marts (alternativt den 7. april). Ret til ændring omkring den sidste løbsdato forbehol-
des. 
TILMELDING & MØDETID: Man melder sig i Roklubben SAS senest kl. 18:00 på løbsdagen – kan du først kom-
me 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 ti-
merne inden DU møder op. Disse poster vil primært være udlagt i området mellem 
Slusen og Nyhavn –  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/på cykel, contra en 
forpustet løber/fodgænger fra Roklubben SAS.  
HVOR LANGT?? 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). Vejret og føret på løbsdagen afgør hvor lang 
ruten bliver. 
PÅKLÆDNING 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. 
KONKURRENCEN: 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 resul-
tat 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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Copenhagen Harbour Race  
 CHR Copenhagen Harbour Race på 6,5 km finder sted lørdag den 10. oktober med 
Roklubben SAS som medarrangør.  
ALLE ER VELKOMNE! 
Roklubben SAS stiller op med Ottar Viking i 8+mix samt flere inriggere. 
   
CHR program:  
Kl. 10.00 Cafe åbner i Roklubben SAS  
Kl. 10.30 Mandskabs møde (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. 

POC langdistance kaproning 
 
Port Of Copenhagen den 22. august havde deltagelse af 2 SAS hold i 10 km mix 1. 
div.  
POC var sidste afdeling af DM i langdistance arrangeret af Københavns Roklub.  
 
Resultatet for SAS 1 - Michael, Kenneth og Jan H blev en 7. plads. SAS 2 - Kristian, 
Frede og Erik fik en 5. plads i den hårde konkurrence. Se mere på roinfo.dk  
 Motionsturneringen per 31.08.15 
 
Med et gennemsnit på 285,294 km/roer for august 2015 har de danske motionsroere 
roet cirka 2,4 procent længere end i 2014 – og det er vel ikke så dårligt vejret taget i 
betragtning. Det samlede regnskab lyder på, at 4.721 roere fra 47 klubber tilsammen 
har roet 1.346.874 kilometer. 
 
3. division 
1 Frederikssund Roklub 253,902 3. div nr. 6 (+5) 
2 Nykøbing Sj. Roklub 253,741 2. div nr. 9 (-3) 
3 Roklubben SAS 253,019 3. div nr. 4 (+1) 
4 Haderslev Roklub 250,000 3. div nr. 3 (-1) 
5 Varde Roklub 243,559 3. div nr. 1 (-4) 
6 Roskilde Roklub 240,043 3. div nr. 2 (-4) 
7 Roklubben Viking 224,022 2. div nr. 10 (-7) 
8 Sønderborg Roklub 221,816 3. div nr. 8 
9 Hvidovre Roklub 220,465 3. div nr. 5 (-4) 
 
Erik Nielsen 
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Rostatistik 
I alt roet pr. 30/9-2015  
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Oktober 10. 10:00 Copenhagen Harbour Race, 8+ og inrigger 
  17. 10:00 Løvfaldstur på Esrum sø 
  22. 20:00 Medlemsmøde 
  24. 11:00 Standerstrygnings rotur  
   16:00 Standerstrygning 
   18:30 Standerstrygnings middag 
November 03. 16:30 Rospinning starter (brug booking kalenderen)  
   18:00 Første BKC-løb fra roklubben 
   19:00 Rospinning, åbent hus 
  05. 18:00 Første BYO-løb fra roklubben 
December 03. 18:00 BYO-løb fra roklubben 
  12. 16:00 Julefrokost 
  19. 18:30 Traditionel julestue med julemad, mand, gaver 
Januar  07. 18:00 BYO-løb fra roklubben 
Febuar  04. 18:00 BYO-løb fra roklubben 
Marts  03. 18:00 BYO-løb fra roklubben 
  31. 18:00 BYO-løb fra roklubben 
 
 
 
 

Kalenderen 

Faste aktiviteter i rosæsonen:        
 
Tirsdage  17:00  Roning 
  20:00  Lis’s madder 
Torsdage 17:00  Roning 
  20:00  Lis’s madder 
 Faste aktiviteter i vinter sæsonen:        
 
Tirsdage  18:00  BKC løb 
  20:00  Lis’s madder 
Torsdage   Klubaften 
  20:00  Lis’s madder 
 
Rospinning:   Se hjemmesidens rospinnings kalender  
 
Slusens åbningstider:  Se http://kb-kbh.dk 
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Åbent rospinnings-hus 
Tirsdag den 3. november kl. 19 

 
Tirsdag den 3. november kl. 19 inviterer roklubben til åbent hus, hvor alle kan kom-
me og høre om rospinningens glæder. Gæsterne kan bl.a. prøve at sidde i et ergome-
ter, og rospinnings instruktørerne vil tage hånd om de fremmødte. Rospinnings hol-
det kl. 19 vil være af den eksemplariske slags, så gæsterne kan få indblik i, hvordan 
en rospinnings time foregår.    
 
Vi håber selvfølgelig på fuldt rospinnings hold, og alle medlemmer er meget vel-
komne til at deltage og bidrage til den gode stemning i klubstuen.    
 
Invitér allerede nu din moster, din kollega, din nabo eller din bedste ven. 
Roklubben tilbyder to gratis rospinnings timer plus mulighed for medlemskab i 
Bryggens bedste roklub!    
 
Vel mødt    
Kristine Lindgaard Schwarz 
  

Standerstrygningsmiddag 
lørdag den 24. oktober 2015  

Tag familien med og nyd en middag i roklubben 
lørdag den 24. oktober 2015 kl. 18:30. 

 
Vi serverer en 3-retters menu: Suppe, steg og is   

 
Vi skal have lam. 

Kan du ikke lide lam, får du gris eller ko, hvis du giver os et praj 
(SMS til Margit på tlf. 2388 7025). 

 
Pris for middag og kaffe: 100 kr. per person (voksen). 

Drikkevarer kan købes i klubben til rimelige priser.  
 

Tilmelding på liste på opslagstavlen i klubben 
eller pr. sms til Margit på tlf. 2388 7025 
senest tirsdag den 20. oktober 2015.  

Vi glæder os!  
Madholdet v/Mads & Margit 


