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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 29. januar 2016 kl. 18:00 
Bladet udkommer i starten af februar 2016 

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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Indkaldelse til generalforsamlinger 
 
Hermed indkaldes til almindelig generalforsamling i Roklubben SAS. 
Generalforsamlingen vil blive afholdt: Torsdag den 25. februar 2016 kl. 19:00.  
Agendaen vil være jævnfør vedtægterne: 
 1. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af budget for det kommende år. 
4. Fastsættelse af kontingenter. 
5. Disponering af Roklubbens midler. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter i henhold til lovene 
8. Eventuelt 

Eventuelle forslag skal sendes til formanden, mindst 6 uger før generalforsamlin-
gen. 
 
Umiddelbart derefter vil der blive afholdt almindelig generalforsamling i SAS-
rowing sektionen. Agendaen er jævnfør vedtægterne: 
 1. Aflæggelse af beretning om sektionens virksomhed i det forløbne år. 

2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af budget for det kommende år. 
4. Fastsættelse af kontingenter. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter i henhold til lovene 
7. Eventuelt 

Også her gælder, at forslag skal sendes til formanden mindst 6 uger før generalfor-
samlingen. 
 
Kun medlemmer af SAS-Rowing har stemmeret til den sidstnævnte generalforsam-
ling. 
 
Formanden 
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Nye medlemmer 
 VELKOMMEN til flere nye rospinnere og aktive og passive medlemmer 2015:  
 
 Cornelia Møller (rospinner) 
 Ulla Pedersen (rospinner) 
 Charlotte Wulff (rospinner) 
 Anders Bjørneboe (rospinner) 
 Erik Boye Larsen (rospinner) 
 Helle Keis (passiv) 
 Pernille Jeppesen (passiv) 
 
Erik Nielsen 

KM Jagerklubben 2015  
 21 KM jagerne har roet 11.351 km ud af roklubbens totalt roede km på 18.140. 
Nogle har nået deres mål andre har ikke.  
 
Ved standerstrygningen blev følgende festudvalg udtrukket: 
Gunhild, Valther, Camilla og reserve Claus.  
 
Festudvalget har til opgave at indkassere de manglende KM kroner og afholde en 
fest i januar eller februar 2016. 
 
For Camilla, Valther, Gunhild 

Den lykkelige, udtrukne festkomite for afholdelse af ¨årets kilometerjagerfest 
har bestemt, at festen afholdes: 
 

LØRDAG DEN 20. FEBRUAR 2016 
 
Nærmere info vil tilgå kilometerjagerne. 
                        
Med Jagerhilsen 
Festkomiteen       
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Referat fra medlemsmødet 22. oktober 2015 
 Adgang til roklubbens areal, for ikke medlemmer: Det er et problem at folk 
tror de bare kan bruge vores grund, ponton m.m. Det er selvfølgelig kommunens 
grund, men vi lejer den. Vi holder vedlige, og afholder alle udgifter på pontonen. Er 
det tilladt at opholde sig mindre end 50 meter fra huset? Det kunne begrænse trafik-
ken, hvis vi lukker porten. Den gamle adgangsvej er mellem de to bådehaller. Hvor-
for bruger vi ikke den? Der skal bare ryddes op. Det er en idé at oplyse ejerforenin-
gen om, at det er vores ponton, vores terrasse, vores lejemål. Forslag om skilte a`la: 
”Respekter venligst roklubbens aktiviteter” Lave lågen lavere? Lukke den, når vi 
ikke er der? ”Kun for roklubbens medlemmer”? Adgang for roere? ”Ophold på ro-
klubbens område ikke tilladt” ”Pontonen er kun for roere” Vi tænker til næste besty-
relsesmøde 
 Amagerregattaen: Er den tidssvarende? Er der nok der deltager? Skal vi 
bibeholde den som den er? Det er et stort arrangement for de små klubber! Færre 
løb? Kortere distancer? Skal der kun ros i havnen? Har været uændret i ca. 60 år! 
Frede: Et hold pr. løb, pr. klub. Erik: Drop deltagerpointene, men fyld op i løbene, 
hvis der er plads. Pia: Offentliggøre pointsystemet. Mads: Graduerede løb. Efter er-
faring? Måske skal hele regattaen være enklere, at arrangere? Sprinterløb? 
 Vel roet: Er klubben interesseret i et klubblad? Alle tingene ligger også på 
roklubbens hjemmeside. Er det ikke nemmere bare at lægge det hele på hjemmesi-
den? Kristine: Som et ganske ungt menneske, synes jeg at det er hyggeligt med et 
blad! Vibe: Kigger altid i bladet efter informationer contra hjemmesiden. Alle vil 
gerne have det, men få vil skrive til det! Vi må slå os selv oven i hovedet, for at kom-
me med indlæg. Øresundsløsningen? En fil, man selv printer? A4 format? Arkive-
ring? Alle kan skrive til bladet. F.eks. om oplevelsesarrangementer. Hver gang nogle 
mødes om noget, skal det være en pligt at skrive et lille referat til Frede. Snak om 
hjemmesiden! Mads foreslår at artiklerne bliver lagt på hjemmesiden?! Men vi 
mangler artikler. Carsten: Et nyhedsbrev? Måske mangler der nyheder. Hvem laver 
referat fra Esrum sø? Vibe. Vi må oppe os!!!! 
 Evt.: Nu kommer den mørke tid. Husk vinteraktiviteter. Rospinning. By-
orientering, BKC-løb. Rospinning åbent hus udsættes til den 10. november, i håb om 
at det kommer i Bryggebladet 5. november. Annonce i Amagerbladet. Bryggebladet. 
Alice 
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Standerstrygning lørdag den 24. oktober 
 Endelig efter en sæson med regn og megen blæst havde metrologerne lovet godt vejr 

til sæsonens sidste rotur. Overskyet men med stille vejr. 15 medlemmer havde til-
meldt sig og 3 både tog af sted. I B&W roklubs lokaler indtog vi vores madpakker, 
og Valther havde været i de gamle arkiver, da han skulle lave en lille quiz til os. Vi 
fik bl.a. spørgsmål om hvor mange medlemmer og hvor mange både klubben havde 
helt tilbage til 1952. 
 
Tilbage i klubben til Formandens tale med ros til holdet, som har sørget for at vi har 
fået nye slæbesteder, ponton og renoveret ”Lillebæltsbro”.  Standeren skulle ned, og 
i år var det Karsten Felland, som fik lov til at stryge standeren. Karsten lægger man-
ge timers arbejde i klubben, uden at han slider på vores materiale. Flaget blev taget 
ned af Christian Benne med assistance af Michael. Til sidst de sædvanlige hurraer 
for klubben, og derefter lidt at varme sig på i klubben og hyggelig snak. 
 
Også i år havde Margit og Mads meldt sig til at lave mad til os. Ærtesuppe, lamme-
kølle, salater, flødekartofler og ikke mindst islagkagen. Herfra skal lyde stor tak til 
Margit og Mads for dejlig mad og det store arbejde. 
 
Rosæsonen har jo ikke haft det bedste vejr, og der er ikke roet så mange kilometer, 
men det skulle uddeles 13 flidspræmier. I år kun en guldåre, som sædvanlig til Lis, 
som også havde roet flest kilometer, nemlig 1478. En sølvåre til Gunhild, som er 
hendes første, man da hun ikke var med til festen, må hun have den senere. I år gik 
den trætte roer til Erik, som havde roet 378 langturskilometre. Stort tillykke til alle. 
 
Det elendige vejr har kun samlet givet 18.140 km., men tak til alle for denne sæson. 
 
Pia 
 
 
 
 
 
PS. Man kan godt starte på næste års statistik allerede nu, blot husk at før standeren 
kommer op igen, så er det vinterreglementet som gælder. 
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GAS 
GENERALFORSAMLING 

 
I henhold til foreningens love indkaldes herved til ordinær generalforsamling i ro-
klubbens lokaler, Rundholtsvej 95 
 Onsdag, den 17. februar 2016 kl. 19:00 
 
Dagsorden som følger: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab/fastsættelse af kontingent 
4. Indkomne forslag – herunder disposition af midlerne 
5. Valg af bestyrelse jfr. §6 
6. Valg af suppleant 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt/fremtidigt arbejde 

 
Bestyrelsen, med undtagelse af kassereren, er på valg. 
 
Efter generalforsamlingen serverer bestyrelsen en let anretning til en yderst rimelig 
pris. 
 
Ring venligst til Valther (3252 3373),  Frede (2617 9661) eller Lis (3255 9032) eller 
skriv dig på listen i Roklubben, senest søndag den14. februar 2016, såfremt du øn-
sker at deltage i spisningen. 
 
Med GAS-hilsen 
Bestyrelsen 
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Den første rotur efter vinterreglement. 
 
Mandagen efter standerstrygningen var vi nogle stykker, der fik samlet et hold til en 
formiddagstur. 
 
Det blev et fantastisk efterårsvejr, så vi bryggede en kande kaffe og roede til Trekro-
ner i blikvand. På tilbagevejen var der kommet lidt krusninger på vandet, men stadig 
fint solskin. 
 
Sådan en dag er det en fordel at være pensionist. Holdet var: Kristian, Søren, Frede, 
Pia og undertegnede. 
 
Lis 

Svømmeprøve til rosæson 2016 
 
Så er det atter tid til at kigge på aflagte svømmeprøver, som ikke må være mere end 
5 år gamle. 
 
Inden standerhejsning er der 2 muligheder for at aflægge svømmeprøve og/eller ud-
føre redningsøvelser. Kom og prøv at iføre dig redningsvest i vandet og svømme 
mellem to årer. At iføre sig redningsvest i vandet er sværere, end du tror og det er en 
god ide at øve sig. 
 
Svømmeprøver og redningsøvelser foregår i Korsvejens svømmehal på Tårnbyvej: 
 
Fredag den 26. februar, kl. 18:00 – Roklubben SAS sørger for veste og årer 
Fredag den 11. marts, kl. 18:00 – Roklubben Øresund sørger for veste og årer 
 
Dørene til svømmehallen plejer at stå åbne, men skulle de være lukkede, så ring på 
klokken udenfor. 
 
Pia  
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GYMNASTIK i vinterhalvåret? 
 
Vi kalder os GYS - men ønsker at skifte navn.                                                                                                   
(Skulle ligne en anden forening, men betyder ”gamle ynkelige SAS’ere”). 
 
Vinteraktiviteten med at lave ”gammelmandsgymnastik” og ro ergometer hver 
onsdag formiddag blev startet i 2011 af Just og Karsten efter sygdom og et 
genoptrænings ophold på Montebello.                                                                                                        
 
Fra standeren er strøget, til vi skal ”på vandet” igen engang i slutningen af marts, 
mødes vi (som i rosæsonen) hver onsdag morgen til lidt motion. Vi mødes klokken 
9:00, klæder om til træningstøj, og går i klubstuen.                                                                                                          
 
Efter lidt opvarmning ”rundt om bordet” til musik, går vi i gang med træningen. Når 
ritualet: ”primal-hylet” er overstået, er vi helt klar til lidt stående balancetræning, 
individuel styrketræning for ryg, mave, baller og lår med mulighed for træning af 
bækkenbund og liggende øvelser på gulvet.                                                                                               
 
Når klokken er ca. 10:00 rydder vi op, og går over i bådehallens spinningsrum, hvor 
vi trækker nogle kilometer en times tid i ergometrene. Så er saunaen varm, og hvis 
man ikke skal skynde sig hjem, går vi i bad og ind og sveder lidt mere, og på gode 
dage får os en øl, mens vi snakker om alt og ordner hele verdenssituationen.      
 
Jeg foreslår, at GYS skifter navn, da vi alle er i fin form, og vi kan sagtens være 
flere. Har du fået lyst til at deltage, så mød op til træningen og hjælp med at finde et 
nyt navn  til klubben i klubben. Der er intet kontingent, men saunabetaling og ølkøb 
går på skift. 
 
Forslag: GGG: God Gammeldaws Gymnastik, eller HOT: Hård Onsdags Træning, 
eller ROG: Roklubbens Onsdags Gymnastikhold, eller G2011: 
Gymnastikforeningen af 2011, eller BOM: Bryggens Onsdags Motion, eller VGM: 
Vinter Gymnastik- og Motion, eller GFA: Gymnastik For Alle, eller hva’syns du? 
 
Kom eller ring 
Karsten 51536361                                                                                                                            
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KLUBBLADET 
 
Som de fleste måske husker, var jeg en ivrig fortaler for at bevare vores gode klub-
blad. 
 
Jeg har fundet allerførste nummer af "VEL ROET", som er dateret 19. februar 1952. 
Det var flere måneder før første standerhejsning og før der overhovedet kom både på 
vandet i Roklubben SAS.  
 
Bladet var kun på en enkelt duplikeret side; men dog i folioformat, et pænt hoved 
med klubstander, et lille fly og noget vand med en 4-årers robåd. 
 
Det første nummer begyndte med en meget højtidelig indledning: 
ORGAN FOR ROKLUBBEN SAS 
 
Med dette første nummer af VEL ROET, benytter bestyrelsen lejligheden til over for 
medlemmerne at udtrykke ønsket om en god og udbytterig indledningssæson 1952, i 
håb om fortsat trivsel og fremgang for vor klub, til gavn og glæde for det enkelte 
medlem og til ære for den idrætsgren, vi tilhører. 
 
Bladet kunne naturligvis ikke måle sig med det  nuværende flotte klubblad, se blot på 
det seneste nummers forside med vor stolte og smukke kaproningschef, som fremvi-
ser det nylig vundne Amager regatta "spejl". 
 
De første numre udkom hver fjortende dag. Senere blev det jo er måned og endnu 
senere hver anden måned, og lad det blot blive ved det. 
 
Lidt humor var der da også i det første nummer: 
 
 Rochefen: Ka' du svømme??? 
 Kaninen::  Næh, har i da i ikke både nok? 
 
Valther 
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VINTERKLARGØRING 
af både og årer vinterhalvåret 2015-16  

 
Selvom vi ikke har så meget plads i bådehallen nu på grund af spinning-aktiviteterne 
er der arbejde, der skal laves inden vi skal ro igen til april. 
 
Vi har gennemgået bådeparken og vedtaget at forsøge at få lavet følgende vinterar-
bejder. Da vi ikke kan lakere i temperaturer under 10 C0 foreslår jeg, at vi 
prøver at lave arbejderne i følgende rækkefølge: 
 
SNOOPY vendes, slibes og pletlakeres. Spændholter slibes/lakeres.                                                                   
GAUTREK pletlakeres udvendig og indvendig.                                                            
HUMLE pletlakeres udvendig og indvendig                                                                 
HAGBARDs bådvogns højre hjul lappes, motorbåden tømmes og tildækkes med 
presenning på terrassen for vinteren.                                                                         
HARDEKNUT lanterneholder monteres                                                                                
ÅRER åreblade gennemgås for skader. Slibes, grundes og hvidlakeres/males.    
GAMLE BÅDVOGNE træktove efterses/udskiftes. 
Hjul smøres/aksler fedtes.       Kasserede bådvogne skrottes.                                                                
NYE BÅDVOGNE akselbolte på små vippehjul demonteres og vendes.                                                                            
HUGIN slibes og lakeres både udvendig og indvendig. Glideskinner og underlister 
skiftes til 80cm. hvide teflon skinner som i FRIDLEV. Alle sæder skiftes, de gamle 
fra SNOOPY og TORKIL bruges. Disse demonteres, slibes og lakeres. De 4 midter-
konsoller og 8 akselstyr haves til 23cm. rullesæde. 8 nye akselsæt (23cm.) m/
plaststyr eller messing og sorte små plasthjul indkøbes.                                                                     
FASTES 8 glideskinner og underlister købes og udskiftes til 80cm. sorte plast som i 
HARDEKNUT. 3 komplette undervogne m/23cm hjulafstand og små hjul indkøbes.    
. 
Dette er, hvad vi mener skal laves, så hvis du har lyst til at lære lidt om 
bådevedligehold såsom slibning, lakering og småreparationer/udskiftninger, så meld 
dig på listen på opslagstavlen, så finder vi et hold du kan være med på. Der er 
foreløbig et hold som arbejder mandag formiddag, og onsdagsholdet arbejder lidt 
efter træningen, og vi kan også koordinere arbejder på løbe/spinningsaftener.  
 
Henvendelse til Erik, Frede, Henrik eller Karsten.  
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Copenhagen Harbour Race 
 
Lørdag den 12. oktober var der kaproning i Havnen, den sidste for i år, og igen var 
der rigtig mange deltagere med. Det er Københavns roklub, som arrangerer den, men 
Roklubben SAS lægger grund/græsplæne til for alle inriggere og coastalbåde, og 
med 46 deltagende hold var der rigtig mange både på græsplænen og på vejen 
udenfor roklubben. Erik havde sendt mail rundt til ejeforeningerne om at hjælpe til, 
så alle P-pladserne langs roklubberne og daginstitutionen blev holdt fri til alle de 
bådtralier som ville ankomme om fredag og lørdagen, og det gjorde de. 
 
I år havde vi 3 hold med til at ro de ca. 6,5 km fra Langebro  ned og vende ved 
Slusen og så tilbage til Langebro.  Mange af de andre år har vi været plaget af dårligt 
blæsende vejr, men det var vi ikke i år; det var super vejr med solskin. 
 
Vores hold i 4 årers inrigger blev roet af Frede Madsen, Kristian Bøckhaus, Henrik 
Corfitsen, Mads Hansen og de havde Margit Lundby som styrmand. De roede de 6,5 
km i tiden 31:49, hvilket give en H. tid på 33:10 minutter og en 17. plads. 
 
Vi havde også en 2 årers inrigger med, som blev roet af Dorthe Jensen, Edith Sølver 
og med Kristine Schwarz som styrmand. De roede de 6,5km i tiden 49:38, hvilket 
giver en H-tid på 45:13 og en plads som nr. 45. 
 
Så kom vi til de hurtige 8+ både, og igen i år stillede SAS op med et hold. Vi havde 
dog nogle udfordringer undervejs, vores styrmand falder ned og slår sig rigtig meget 
2 uger før. Og der var nogle, der blev utilfredse og meldte sig ud, så det var lige til 
øllet, at vi fik sat et hold til sidst med hjælp fra Kurt Thyregod og Jesper Krog som 
Cox. Så det gik, og vi havde en dejlig tur frem og tilbage i havnen, især vores 
vendning ved slusen var perfekt, men jeg vil da gerne indrømme, at det er rigtig 
hårdt at vende en otter og så give den maksimum gas tilbage til Langebro. 
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8+ holdet kom til at bestå af: 
 
8. Susanne Nellemann 
7. Michael Olesen 
6. Kenneth Kronborg 
5. Jan Hellesøe 
4. Christian Benne 
3 Emil Andreassen 
2. Kurt Thyregod 
1. Erik Nielsen 
Cox. Jesper Krog 
 
Vi roede de 6,5 km i tiden 25:39 hvilket giver en H-tid på 23:52 og en 6. plads. 
 
Super flot roet alle sammen, og vi skal jo ikke glemme de hårdt arbejdene i vores 
Cafe: Alice, Claus, Gunhild og Edith. 
 
Vi fik meget stor ros fra Lars og Kenny fra KR for vores store arbejde i og omkring 
denne dejlige dag for årets sidste kaproning. 
 
Kaprochefen.  

Motionsturneringen per 31. oktober 2015 
 
Det samlede resultat er, at 4.958 roere fra 47 roklubber i alt har roet 1.764.722 km. 
Det giver et gennemsnit på 356 km/roer.  
 
Roklubben SAS sluttede i 2. division som nr. 8 med 333 km i gennemsnit per aktiv 
roer. 
 
I oktober rykkede vi 2 pladser frem og blev derved ikke R… af 3. division. 
Godt roet! 
 
Erik Nielsen 
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Ændring af ro reglementet 
 

Bestyrelsen har vedtaget følgende ændringer af ro reglementet: 
 
§ 1. RONINGEN  
Stk. 2 
Der er adgang til roning året rundt i alle både. Undtaget fra dette er singlesculler og 
single gig, hvor vandet skal være mindst 10 grader, før der må roes. Se iøvrigt § 2 
vedrørende vinterroning.  
 
Af sikkerhedsmæssige årsager har vi tilføjet, at vandet skal være mindst 10 grader. 
 
§ 3. RETTIGHEDER   
6. OUTRIGGERRET 1 (scullerret) kan opnås af roere med lokalstyrmandsret efter 
gennemført roinstruktion i singlesculler. 
7. OUTRIGGERRET 2 kan opnås af roere der har gennemført roinstruktion i outrig-
ger, men ikke ønsker at ro single sculler. Denne ret giver lov til at ro i outrigger ma-
terialet uden en instruktør men sammen med en der har outriggerret 1. 
10. OUTRIGGER INSTRUKTØR opnås når du har klubtræner A & B samt har 
outriggerret 2. 
 
Vi har opdelt outriggerretten i 2, hvor af outriggerret 1 er som vores tidligere sculler-
ret. Outriggerret 2 er tiltænkt de roere, der gerne vil ro i vores outrigger materiale, 
men ikke ønsker at ro i single sculler.  
Det nye roreglement hænger desuden på opslagstavlen og er at finde på hjemmesi-
den. 
 
Susanne  
Outriggerchef 
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DFFR / Worldwide Turnering med et stafethold på et Concept2 ergometer. 
 
Så blev det næsten vinter, og så går 8 GP sæsonen i gang, jeg har dog været på ferie 
og fik jo ikke slået nået op omkring det, så her kommer det.  
Vi jo deltaget i næsten alle sæsoner siden det startede og det synes jeg også at vi skal 
i år. 
 
Første runde er overstået, men vi kan nå at komme med fra anden runde, jeg hænger 
opslag op i klubben, så kom ned og deltag i denne vinterkonkurrence.   
 

  
Vel mødt  
Michael 

2015/16 -    

Runde Otter Firer Afslutnings Dag 
Runde 1 2 x (8 x 500m) 2 x (4 x 500m) 16. November 
Runde 2 25,000m 12,500m 14. December 
Runde 3 2 x (8 x 1000m) 2 x (4 x 1000m) 18. Januar 
Runde 4 8 x 2000m 4 x 2000m 15. Februar 
Runde 5 8 x 15min 4 x 15min 14. Marts 

Vi kom ikke med i 1. runde, men nu forsøger 60+'erne at ro 4GP til 2. runde af 8GP 
den 7. eller 9. december, distancen er 12500 meter. 
 
Flere hold kan deltage f. eks seniorhold 4/8GP. 
Find et hold og aftal en dag for roning af 2. runde senest 14. dec. 
 
Erik Nielsen 
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BKC stillingen 



 17 

BY-O stillingen 
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Rostatistik 
Rosæsonen 2015  
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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 
  29. 18:00 Deadline VelRoet 
Febuar  04. 18:00 BYO-løb fra roklubben 
  17.  19:00 GAS generalforsamling 
  20. 18:00 KM jager fest 
  25. 19:00 Roklub generalforsamlinger 
  26. 18:00 Svømning Korsvejens svømmehal på Tårnbyvej 
Marts  03. 18:00 BYO-løb fra roklubben 
  11. 18:00 Svømning Korsvejens svømmehal på Tårnbyvej 
  31. 18:00 BYO-løb fra roklubben 
April  02. 15:00 Standerhejsning 
 
 
 
 

Kalenderen 

 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  
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JULESTUE i Roklubben SAS 
lørdag den 19. december 2011 klokken 18:30 

 Selvfølgelig fortsætter vi den gamle tradition med ”julestue” i din Ro-
klub. Vi skal traditionen tro have gule ærter i stor gryde, med fedt flæsk og sul, me-
disterpølse, stærk sennep med rugbrød, brændevin og juleøl, pandekager m/is og 
solbærrom, juletræ (pyntes først i december af de unge), synge og danse om træet i 
en pyntet klubstue, løbe ”nu er det Jul igen” på hele grunden, nyde hinandens selskab 
i levende lys, julemand og gaveudveksling og masser af hygge. 
 
HUSK at skrive dig på listen på opslagstavlen senest torsdag den 7.december og 
skriv også gerne om du kan hjælpe før, under og efter festen. 
 
Prisen for alt dette bliver som sædvanligt igen i år rimelig, og drikkevarer kan købes 
til de sædvanlige klubpriser. 
 
Husk at medbringe dit gode humør og en gave til ca. 30 kr. 
 
For festudvalget 
Karsten 5153 6361                                                                                                                   

Julefrokost 
lørdag den 12. december kl. 16:00 

 Julefrokost i roklubben, 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 hænger en seddel i klubben for tilmelding. Skriv også hvilken ret du tager med. 
 
Vi glæder os til at se Jer. 
Julefrokostudvalget  
Genoptryk fra sidste blad/Red. 


