Vel Roet
Juni-Juli

År 2016

Roklubben SAS er medarrangør af SPP - og deltager altid flittigt deri.
Foto Mette Bacher
(neglet fra roinfo.dk /red.)

Husk:
Instruktions sluttur 4. juni
BA-SAS 40. års jubilæums fest / sommerfest 18. juni
Sct. Hans med grill og bål plus tale 23. juni
Og madpakketurene

Medlemsblad for Roklubben SAS
Og SAS Rowing Section
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ROKLUBBEN SAS
http://roklubbensas.dk

Rundholtsvej 95, 2300 S
2053 0180

Bank Nordik: 6507 3050475769
CVR nummer 29905061

Roklubbens bestyrelse: Se hjemmesiden

Nye medlemmer

VELKOMMEN til de mange nye aktive medlemmer siden 1. april 2016:
Klaus Sigh
Virgilio Montes
Marianne Barfod (har roet i Gefion 1998)
Keld Mølgaard Ergometer roer hver tirsdag
Matias Grønvig (var medlem i 2014)
Lone Hyldgaard Mikkelsen
Lars Tang Mikkelsen
Kurt Schmidt
Hanne Micheelsen
Søren Bekker Hansen
Linda Hintz
Marianne Biilmann
Marie Holst
Rospinnere og andre nye medlemmer er starter roinstruktion hver tirsdag og torsdag
kl. 17:30 indtil 4. juni (madpakketur).
Tag godt imod vore passive medlemmer, selv om vi ikke altid kan sætte ansigt på
dem.
Og tag godt imod vore nye aktive medlemmer, så alle kan føle sig godt tilpas i Roklubben SAS (det rimer).
Erik Nielsen
Deadline for næste Vel Roet er 29. juli 2016 kl. 18:00
Bladet udkommer i starten af august 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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Skt. Hans aften, torsdag den 23. juni 2016

Vi fejrer Sankt Hans i Roklubben for alle klubbens medlemmer med familie.
Vi tænder grillen og spiser middag kl. 18:30. Skt. Hans bål med tale kl. 21:30.
Hold øje med opslagstavlen for tilmelding til denne dejlige aften 
Vi har brug for hjælp til følgende opgaver:





Menu og indkøb
Borddækning
En, der passer grillen,
To, der laver tilbehør

Har du lyst til at hjælpe, glæder jeg mig til at høre fra dig, når vi ses i klubben eller
på mail til:
margit.lundby @ brygge.dk
og senest den 16. juni.
Margit

Så starter grill-sæsonen.

Torsdagsgrill

Hver torsdag i sommertiden tænder vi grillen i roklubben. Du medbringer selv din
mad, og efter endt roning griller vi sammen. Inviter gerne din familie med til spisningen. Jo flere, jo hyggeligere.
Roklubben sælger som sædvanlig vand, øl og vin til rimelige priser.
Første grill-aften er torsdag den 2. juni.
Alice
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Madpakketur søndag den 3. juli 2016

Årets 3. fællestur med Roklubben Øresund er Amager rundt. Vi mødes i klubben kl.
9:00, og ror sydpå gennem slusen. Efter ca. 10 km er der landgang ved Kongelunden
og kaffepause.
Frokost spiser vi i Dragør Roklub, efter langt til havs syd om Amager for at undgå
stenene der. Det er en tur på ca. 24 km.
De sidste 21 km efter frokost passerer vi Kastrup lysbådehavne, Lagunen, Benzinøen, Trekronerfortet og ind igennem Københavns Havn til roklubben, hvor vi slutter ca. kl. 18:00.
Turen er meget laaang men kan deles mellem 2 roere med skift i Dragør Roklub.
Hold øje med opslagstavlen!
Pia

Madpakketur søndag den 7. august 2016

Sammen med vores venner fra Roklubben Øresund mødes vi kl. 9:00 i roklubben, da
vi skal gennem slusen med kurs mod Ishøj Roklub. Ved Brøndby havn ror vi ind til
Brøndby Roklub og holder kaffepause.
Vi spiser frokost i Ishøj Roklub, og dem der har lyst kan gå på kunstmuseet Arken og
se udstillingen med Gerda Wegener’s værker. Man kan også nøjes med at slappe af
og evt. købe en is på havnen.
På vej hjem fra Ishøj går vi ind til Hvidovre Roklub og drikker eftermiddagskaffe,
inden vi igen kan komme gennem slusen kl. 17:00.
Turen bliver på ca. 35 km.
Hold øje med opslagstavlen!
Pia
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GRILL-GAS
Søndag, den 14. august 2016 kl. 12:30

G.A.S. – Roklubben SAS´s støtteforening – afholder atter i år det traditionsrige, hyggelige, festlige og uhøjtidelige familiearrangement, som er åbent for samtlige roklubbens medlemmer + familie og venner.
Mød op og prøv bartenderens ”Early Bloody Mary” mens vi venter på, at kokken
varmer op.
Ca. kl. 13:00 er der lækker grill-mad med salatbord og flutes efterfulgt af kaffe med
hjemmebagt kage.
Pris: Voksne kr. 100,00 – børn kr. 50,00.
Øl/vand/vin kan købes til yderst rimelige priser.
Som sædvanlig er der lotteri og diverse fornøjelige konkurrencer (dart, fodbold og
ringspil) med flotte præmier.
Tilmelding til: Lis Krøner
Valther Jørgensen

tlf. 3255 9032
tlf. 3252 3373

Eller på opslaget i roklubben.
Tilmelding senest den 11. august 2016
ALLE ER VELKOMNE!

Husk også følgende madpakketure

Som omtalt i sidste blad er der også følgende madpakketure :

Lørdag den 4. juni, tur for kaniner og øvrige medlemmer, tilmelding seneste den 2.
juni.
Søndag den 5. juni, Saltholm rundt fra Roklubben Øresund, tilmelding seneste den 2
juni.
Pia
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Madpakketur 1. maj – Havnen rundt

Så blev det endelig forår og 1. madpakketur havnen rundt med udgangspunkt i SAS
skulle konkurrere med 1. maj taler i Fælledparken. Turen havde alligevel 18 tilmeldte, 11 fra SAS og 7 fra Øresund. Dog valgte kun 17 at møde op, så Hanne måtte i
hast sætte nye både 2 både gik ud og satte en sydlig kurs mod slusen selvom målet
var nordpå mod Trekroner – mon der skulle et par ekstra kilometre på statistikken
eller havde de bare misforstået noget. Alle både fik dog vendt snuden den rigtige vej,
sidste båd kom dog lidt sent afsted, da en glemt madpakke lige skulle hentes – man
kan jo ikke tage på madpakketur uden madpakke.
Vejret passede endelig med datoen, så solen skinnede fra en skyfri himmel. Turen
gik gennem Frederiksholmskanal og rundt om Holmen, hvorefter vi samledes på
Trekroner. Skønt at være der igen og se at mange havde valgt en dag på vandet. Der
var rigtigt mange sejlbåder derude og en masse børn, som var på skattejagt på øen.
Vi spiste frokost og nød det skønne vejr. Bitter, kaffe og småkager gik på omgang,
og vi hyggede os i solen inden vi gik i bådene igen.

Vi startede hjemturen med at krydse sejlrenden mod vest med kig til 4 store krydstogtskibe - vi blev enige om at de havde nok travlt i Royal Copenhagen på strøget
med alle de krydstogtsgæster. Vi roede ind i Nordbassinet for lige at tjekke, hvor
Svanemølle klubberne har nogle både liggende i containere.
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Af en eller anden grund valgte 1. båd dog lige at ro gemmen en lille kanal og ind i
Orientbassinet - så vi fik et kig på Unicef bygningerne – for hurtigt at vende om og
ro tilbage igen. Alle vi andre fulgte dog troligt trop. Svanemølle klubbernes lyseblå
containere lå fint med en god rampe i et område som er lige så præget af byggerod
som Bryggen. Det var nu interessant at se Nordhavnen fra vandsiden – der bliver
virkeligt bygget alle steder i København i disse år.
Herfra roede vi rundt om en speciel stjerneformet bygning, som viste sig at være FN
Byen, forbi Mellembassinet, hvor DFDS’s Crown Seaways lå og tårnede sig op. Derfra bagom Langelinie for lige at tjekke, om havfruerne var, hvor de plejer at være.
Ud i havnen igen, hvor kursen blev sat direkte på SAS i medvind, kun med en lille
detour gennem Christianshavns kanal, som bar præg af, at vi er først på sæsonen med
trafik i begge retninger i begge sider af kanalen, men vi kom da helskindet igennem.
Vel hjemme i SAS nød vi en velfortjent øl på terrassen i det stadig skønne vejr. Det
blev til 18/21 roede km. Tak til alle for en dejlig tur. Vi glæder os allerede til næste
madpakketur som er rundt om Saltholm fra Øresund - kryds fingre for stille vejr den
5. juni.
Speciel tak til Alice for de air-droppede billeder.
Mads, Roklubben SAS
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KM JAGERKLUB for 2016

Tilmelding til KM-jager klubben 2016 var åben for ”gamle medlemmer” til 31. maj
2016. Der er pt. tilmeldt 16 medlemmer.
Tilmelding til KM-jager klubben 2016 er åben for "nye medlemmer" til 30. juni
2016.
Deltagelse koster 75 kr., som betales til kassereren ved tilmelding.
Tilmelding på opslagstavlen i roklubben.
Sæt dit mål senest 31. maj hhv. 30. juni for antal roede KM (min 300 km), som du
vil opnå inden standerstrygning. Målet kan ikke ændres efter disse datoer. Når du
ikke dit mål, skal du betale 1 kr. per manglende km. Dog max 300 kr. plus de 75 kr.
for deltagelsen.
Overskuddet går til en fest. Ved standerstrygningen vil der blive trukket lod om en
festkomite, der skal arrangere en fest i løbet af vinterhalvåret.
Erik Nielsen

Kanindåb

Det forlyder fra Hans Kongelig Højhed Kong Neptun, at han og hans følge vil komme forbi roklubben SAS lørdag den 20. august og fjerne den efter hans ord MEGET
fæle hørm af kanin, der er ved at brede sig over den sydlige del af Islands Brygge.
Så sæt et Kryds i jeres kalender, så i kan deltage i denne festlige dag.
Vel mødt
Kong Neptun
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Amager Regatta 2016

Lørdag den 27. august er der Amager Regatta, og i år er det ARK´s tur til at afholde
den, så vi skal ikke så langt, men der skal nok bliver tryk på i roklubben alligevel.
Til alle nye roere/kaniner, som ikke lige ved, hvad denne regatta går ud på, og måske
har hørt ordet regatta før, så er denne her en venskabsregatta mellem de 5 roklubber
(Roklubben Øresund, B&W, Dragør, SAS og ARK) på Amager.
Der er 16 løb, hvor der bliver roet i inrigger og singlesculler, der er bl.a. kaninløb for
alle de nye dejlige kaniner, som er startet i år.
Distancen er 750 m, 1000 m og det sidste senior herre er på 1500 m, hvilket Roklubben SAS vandt for første gang siden 1989 sidste år.
Hvad tid er der nogle der vil spørge om: Det første løb er kl.11.45, og det er bestyrelsesløbet. Så mød op og hvis du ikke skal ro, kan du hjælpe holdene ved at heppe. Det
er super dejlig dag, og der bliver sluttet af med et brav af en Regatta fest i ARK´s
bådhal.
Hvis du/I har spørgsmål om det er noget for dig/jer, så tag en snak med Kaprochefen.
Kig efter opslaget på opslagstavlen ved indgangen til højre, det kommer snart op.
Michael/ Kaprochef
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SPP 2016

Så er der kommet gang i dette års motions kaproning SPP, og i de to første runder
har der været rekord deltagelse både i Hellerup og i SAS.
SAS her 4 hold med i år, men der er plads til flere. Til jer nye kaniner, som har lyst
til at prøve kræfter med kaproning, kan i allerede i august være med. Har I spørgsmål, så kommer i bare til Kaprochefen Michael.
Der var 44 hold til start i Roklubben SAS, og jeg tror det var første gang, at vi blev
spist ud af huset, trods stor indsats af Pia, Alice og Claus, som stod for maden.
Næste runde er i Hellerup torsdag den 2. juni.
Michael
Se stillingen efter de 2 runder på næste side.

Roning mandag formiddag

Mandag formiddag kl. 10:00 er der også mulighed for at komme ud og ro, hvis man
er frigivet roer. Her kan vi finde på at ro ud til Trekroner, hvis vejret er til det, ellers
er det blot efter aftale, hvor vi ror hen.
På vores hjemmeside under roning/booking af tid kan man skrive sig på. Blot skal
holdene gå op, så det passer med antallet af pladser i vores inriggerbåde, hhv. 3 og 5.
Med andre ord, hvis der er 4 eller 7 på listen, kan den sidste ikke komme med. Men
er der ingen som tør skrive sig på som nr. 4 eller 7, så kommer der aldrig flere på.
Er du interesseret i at komme med, men er i tvivl om ovenstående, så kontakt mig
endelig.
Pia
10

11

Redningsveste/svømmeveste

Husk at hvis du skal på langtur, så er det redningsveste, som skal medbringes i bådene, til forskel for en tur i vores lokalfarvand i havnen, hvor vi kan nøjes med de små
svømmeveste.

Eksempel på redningsvest til bagbord og svømmevest til styrbord

Eksempel på en oppustelig redningsvest og 2 almindelige.
Rochefen
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Info fra Formanden

Under en rotur igennem Christianshavns kanal, ved den nye tre-vejs bro
(Trangravsbroen) blev vi anråbt af brovagten. Vi havde passeret broen, mens der var
rødt lys, og broklappen var på vej ned. Vi må åbenbart ikke ro igennem, mens broklappen bevæger sig på de lave broer.
Inderhavnsbroen (Nyhavn-Grønlands Handels Plads) er ikke færdig endnu, men det
forlyder, at den åbnes næste måned (dette udsagn kan genbruges i det uendelige). Jeg
forventer, at spærringen af side-brofagene ophæves, når den er åbnet, men indtil videre må vi benytte hovedløbet. Men pas på derude, der er rigtig meget trafik med
Havnebusser, havnerundfarter og alle dem som tror, de kan styre en motorbåd eller
champagnebåd.
Kommunen diskuterer med grundejerne om broen over Frederiksholmsløbet (langs
med MAN mod vest) skal være oplukkelig eller ej. Hvis den ikke er det, vil der ikke
kunne ligge sejlbåde og højere husbåde bagved. Vi ved ikke om det betyder noget for
gennemsejlingsbredden, som jo betyder noget for os.
Der er ikke nyt om protesterne mod byggeri på Enghave Brygge, jeg tror ikke, det
kommer igennem, når alt først er bebygget, så brug den tilbageværende havn så længe, den er der. Længere sydpå langs med Teglholmen er der også udfyldt en 20 m,
som gør, at det her kan være farligt at møde Havnebussen. Vi kan sagtens ro lige øst
for sejlrenden, så er man fri for problemer med den offentlige trafik.
Fjernvarmearbejdet foran klubben er kommet så meget videre, at der nu er fri adgang
til klubben igen. Hvornår vejen/fortov/cykelsti laves færdig, ved vi ikke endnu.
Jan Peter
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KM-statistik top 30 per 30. april 2016
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Kalenderen
Juni

Juli
August

September
Oktober

Mandage
Tirsdage
Torsdage
Rospinning:

02.
04.
05.

17:30
11:00
10:00

13.
18.
23.
03.
07.
10.
14.
18.
20.
27.
01.
xx.
16.
23.

17:30
18:00
09:00
09:00
17:30
12:30
17:30
11:30
17:30
10:00
18:00
10:00

SPP fra Hellerup
Instruktionen slutter - madpakketur + grill
Saltholm rundt fra Roklubben Øresund
(madpakketur)
SPP fra SAS
BA-SAS 40. års jubilæums fest / sommerfest
Sct. Hans med grill og bål plus tale
Amager rundt fra Roklubben SAS (madpakketur)
Tur til Ishøj fra SAS (madpakketur)
SPP fra SAS
GAS Grill
SPP fra Hellerup
Kanin dåb
Amager regatta
SPP fra Hellerup
Kredstur på Furesø
SPP fra SAS og SPP-fest
Løvfaldstur

Faste aktiviteter i ro sæsonen:

10:00
17:30
20:00
17:30
20:00

Roning (bookes på hjemmesiden)
Roning
Alice’s madder
Roning
Grill af egen mad
Se hjemmesidens rospinnings kalender
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