Vel Roet
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SAS brillerer ved Staines regatta

Husk:
GAS grill 14. august
Kanin dåb 20. august
Amager regatta 27. august
Roklubbens fødselsdag 27. september

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

Info fra formanden
Roklubben når pensionsalderen
Tirsdag den 27. september er dagen hvor Roklubben SAS kan fejre sin 65 års fødselsdag. Dette fejres ganske stilfærdigt ved at der bydes på lagkage efter roturen den
aften. Vi vil gerne have lagkager fra forskellige kokke, så den bedste kage kan kåres.
Giv Margit et praj, hvis du vil lave en kage.
Brevkassen
Indimellem kommer der nogle spørgsmål fra især nye roere, hvor svaret kan være
relevant for andre i samme situation. Derfor besvares disse i brevkasse-format, nye
spørgsmål må gerne sendes ind til fremtidige udgaver.
Hvordan kommer jeg nu på hold?
Når du møder op i Roklubben tirsdag eller torsdag kl. 17:30 kommer du med på almindelige ture. Hvis du vil ro outrigger, kan du melde dig på rokalenderen på
roklubbensas.dk. Spørg Michael hvis du er i tvivl. Søndagsture og andre aktiviteter
slås typisk op på opslagstavlen i klubben. De allerfleste er tilgængelige for alle,
spørg endelig! Brug også tiden under og efter roturen til at holde dig opdateret, mange aftaler laves under fællesspisningen.
Hvad gør jeg hvis jeg får ondt et sted når jeg ror?
Hvis det ikke er de sædvanlige vabler, men muskel- eller rygsmerter, så spørg en
instruktør om din roteknik kan tjekkes igennem. Det kan være, at du uden at vide det
laver nogle forkerte bevægelser, som kan rettes.
……. Forsættes næste side
Deadline for næste Vel Roet er 30. september 2016 kl. 18:00
Bladet udkommer i starten af oktober 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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Hvordan kommer jeg med på grill-torsdage
Om torsdagen i sommersæsonen grilles der efter roturen. Alle bringer selv deres mad
med, man kan med fordel slå sig sammen nogle stykker og deles om det. Du griller
selv din mad. Gasflaskerne står i bådhallen, og første hold der kommer i land kan
begynde med at klargøre grillen. Da gasgrillen er meget hurtig varm, skal den startes
ca. 10 minutter før brug. Vi sidder inde eller ude, afhængig af vind og vejr. Hyggen
laver vi selv!
Hvordan arrangeres vores fester?
Fester koordineres af vores festkoordinator Margit. Hun holder rede på, at der er folk
til at hjælpe til både med forberedelse (indkøb, oppyntning og madlavning) , til selve
festen (servering/buffet/oprydning) og oprydning efter festen. Ingenting sker af sig
selv, så der efterlyses tit folk til at hjælpe med fester, enten på opslagstavlen eller
facebook. Det er altid sjovest at være flere til opgaverne, meld dig gerne til, hvis du
vil hjælpe med nogle af tingene. Selvom du ikke har meldt dig til, så er det god stil at
give en hånd med f.eks. afrydning/opvaskemaskinen og andre ting, som alle kan finde ud af.
Hvordan bliver klubben holdt ren?
Roklubben har ikke nogen rengøringshjælp, opgaven fordeles mellem medlemmerne,
så et hold har en periode på et par uger, hvor man står for rengøringen.
Formanden

Nye medlemmer

VELKOMMEN til flere nye aktive medlemmer i 2016:
Rene Jensen (har roet i Lindenborg)
Bue Vester-Andersen (har roet i Holte)
Nye medlemmer og for alle andre er der fælles roning hver tirsdag og torsdag kl.
17:30.
Erik Nielsen
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Ferietur til Tolo i Grækenland fra 14/5 til 23/5 2016
Der er rift om bådene i Tolo, så allerede i januar måned sagde Søren Uldall, at der
kun var ledige både i uge 20, så vi skulle beslutte os hurtigt, hvis vi skulle ro i Grækenland i sommer. Erik og Hanne var friske og også mig. Søren fik overbevist Mads
og Margit om, at de også skulle til Grækenland. Flybilletterne blev købt og biler lejet
til turen fra Athen til Tolo.
Den 14. maj mødtes vi så i Kastrup Lufthavn. Efter godt 3 timers flyvning landede vi
i Athen, hvor to biler ventede. Der er ca. 170 km. til Tolo. Det er hyggeligt at holde
en lille pause ved Korinther kanalen. Det er ca. halvvejs. Vi fik alle fine værelser
med havudsigt hos Antonis.

Bådene har man fra søndag til den næste lørdag. Vejret var fint søndag morgen, så vi
fik roet en dejlig tur inden det blæste alt for meget op. Der er mange dejlige ture til
hyggelige steder i omegnen. Man kan ro til en lille by inde i en stor bugt. Den hedder
Vivari. Vil man længere ligger der en lille by Iria med en lille havn. Man kan også ro
rundt om de forskellige øer, Romvi, Kirkeøen eller Fiskeøen.
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En dag roede vi til Nafplion. Det er en stor by, der for rigtig mange år siden var Grækenlands hovedstad. Der ligger en borg på toppen. Der er ca. 1000 trappetrin derop.
Mads og Margit gik derop. Vi andre havde været der. Hvis man ikke orker at gå, kan
man køre dertil fra bagsiden. Så slipper man for trapperne. Næsten ligesom med
Himmelbjerget herhjemme.
En af dagene havde Mads fødselsdag. Da kørte vi til Epidavros og så bl.a. amfiteateret. Der var gratis adgang, men det var nu ikke pga. fødselsdagen. Til middagen havde Antonis sørget for en fantastisk lækker fødselsdagskage.
Det er som regel vindstille fra morgenstunden, så det er fint med en morgentur. Det
var der også nogle af os, der prøvede.
Mads og Margit havde valgt at køre fra Tolo om søndagen, for så tage et par overnatninger i Athen. Vi andre brugte søndagen til at køre til Mykene. Der er en masse
gamle sten. Derfra til Nemea. Det er et stort vindistrikt, men der er også gamle sten
og udgravninger.
Det var en fantastisk tur, der varmt kan anbefales. Tak til jer alle 5, der mere eller
mindre bar mig rundt pga. mit skadede ben.
Lis

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 (genoptryk)
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Tur til Tolo i 2017

Indtil skrivende stund har der ifølge kalenderen været 3 uger højsommer, der så lige
er udeblevet!
Derfor har vi været lidt forudseende og allerede booket til tidlig sommertur i 2017,
hvor vi har reserveret 3 stk. 2-åres inriggere hos Tolo Roklub i perioden 28. maj til 4.
juni. Lejeperioden er søndag til lørdag, således at lørdagen før og søndagen efter kan
bruges til rejse fra Danmark.
Tidspunktet er valgt, da der ikke er græsk højsommer endnu, selv om temperaturer
på 25 grader + sagtens kan opleves. Det er en helt anderledes varme end vi er vant til
herhjemme i Danmark og havtemperaturen er tæt på de 20 grader.
Hvem kan komme med: Det kan medlemmer af Roklubben Øresund og Roklubben
SAS, der kan ro op til 25/30 km (med pause(r) undervejs) på den daglige tur og det
flere dage i træk – og som melder sig ind i Tolo Roklub, hvor kontingentet det første
år er 300 DKK.
Vi kender endnu ikke de endelige priser for ophold i Tolo, hvor vi skal bo på Hotel
Romvi (alternativt umiddelbart lige ved siden af), men i 2016 er prisen for samme
periode 30€ pr. døgn pr. person (225 kr.) incl. Overnatning, morgenmad OG 2-retters
aftensmad.
Flybilletten kan nok erhverves for ca. 2.500 DKK tur/retur – går selvfølgelig efter de
billigste billetter.
Bådlejen ser ud til at koste 1.500 DKK pr. båd.
Transport fra Athen til Tolo og retur, kan foregå på flere måder:
1.
2.
3.

Minibus kan bestilles til 260€ hver vej for op til 14 personer.
Bil(er) kan lejes (ca. 2.600 DKK for 4-personers bil i 2016) Minibus ca.
3.000 DKK + brændstof og vejafgifter. Herved kan vi også foretage udflugt
(er), hvis rovejret skulle udeblive.
Offentlig transport fra Athens internationale lufthavn til Tolo med 2 skift
undervejs.

Selvfølgelig skal Korinther-kanalen besøges på vejen fra/til lufthavnen.
På Hotel Romvi vil vi opleve en familiær betjening fra Antonis, hans familie og personale, samt ikke mindst: Mad ud over det sædvanlige.
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Frokosten indtages ved den daglige roturs mål, eller når vi returnerer til Tolo og der
løber let omkring 150 DKK på dagligt til dette.
Opholdet i Tolo kan forlænges med yderligere dage, hvor f.eks. Olympia kan ses
(Antonis arrangerer evt. tur dertil).
Skulle din ægtefælle/samlever m/k have interesse i at komme med, ja så kan dette
også lade gøre. Passivt medlemskab af Tolo Roklub fordres (150 DKK årligt).
Hvis dette har fanget din interesse, så kontakt Erik Nielsen, tlf. 32520106, eller Søren Uldall, tlf. 28897923, og få yderligere oplysning(er).
Søren

Amager Regatta 2016

Amagers venskabsregatta bliver afholdt lørdag den 27. august. Alle kan deltage.
Skriv dig på hvilke løb du gerne vil deltage i på den ophængte tilmeldings seddel i
klubben og til festen, for der er altid fest efter en regattaen.
Er du/I i tvivl om det er noget for dig, så kontakt Michael eller en anden af dem, der
har roet Amager regatta i mange år.
Og husk på, at vi har vundet Spejlet de 2 sidste år (hænger ved siden af baren i klubben).
Kaprochefen.
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Instruktions afslutning tur 4. juni

Kanintanker før turen.

Sikke et dejligt arrangement, det lyder hyggeligt. Kan vi mon ro så langt ??
Hvordan er bølgerne helt derude ?
Erfarne medlemmer forsikrede os om, at det kunne vi godt…vi meldte os og nød det!

Fællesspisning

Vejret var dejligt og roturen fin. Alt gik godt, indtil vi opdagede, at Trekroner ligger
højt hævet over bådens trygge sæde. Igen var rådene fra de erfarne uvurderlige.
De medbragte madpakker blev spist i hyggelig stemning. Præsentationsrunden viste,
at vi var et herligt mix af nye og gamle. Det var dejligt at få ansigter på de mange,
som løfter forskellige opgaver i klubben til gavn for os alle.
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Kaffe , kage, grillmad og mulighed for flere udfordringer.
Vel tilbage i klubben blev der sludret og hygget.
De rigtigt modige prøvede kræfter med den lille vævre outrigger (ikke undertegnede!).

Tak for turen
Maj-Britt Rau Larsen og Pia Sonnenborg

Husk Grill-Gas den 14. august!
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Staines Amateur Regatta

Så kom dagen, hvor vi skulle til England og ro, og i år var der 40 år siden, at SAS og
British Airways begyndte at ro og besøge hinanden.
Og da nu BA har været og besøge os i juni måned, så var det vores tur at tage en tur
over og besøge dem. Det er altid en hyggelig weekend, og det var det også denne
gang, vejret var super dejligt og masser af sol hele weekenden.
Selve regattaen startede kl. 08.30 lørdag morgen, og i år var der rigtige mange med.
Hele 197 løb skulle afvikles, mange af dem, der deltager er juniorer og skole roere.
Vores første løb var kl. 13, det specielle invitation race mod British Airways, det
vandt vi, næste gang vi skulle på vandet var først kl. 16, hvor vi skulle ro 4+ mix, og
det vandt vi også. Vi havde vores sædvanlige killercox Murray på styrmandsædet, og
han kender floden som sin egen bukselomme, så det er en fornøjelse at have ham.
Det skal nu lige siges, at jeg ikke roede med, da jeg fik et lille hold i ryggen under
morgenens opvarmning og træning, så det var Erik Nielsen som måtte træde til og
erstatte mig på stroken. Og det gik jo meget godt.
Kaprochefen
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Løvfaldstur søndag den 23. oktober 2016

Som sædvanlig har vi løvfaldstur til Esrum sø hvor vi låner både i Fredensborg Roklub, Sørupvej 6, Fredensborg. Her mødes vi med vores venner fra Roklubben Øresund kl. 10:00.
Esrum sø er ikke så stor men alligevel er det en heldags tur så medbring madpakke
og drikkevarer.
Vi satser på at vejret er med os så vi får en høj klar himmel, solskin og blikvand og
da søen er omgivet af meget skov vil der være smukke farver på træerne.
Fælles transport til Fredensborg arrangeres.
Hold øje med opslagstavlen!
Pia

Tillykke til Vibe, der har fået sin
scullerret.

Rettigheder

Susanne

OBS!

Lis, som har serviceret os i rigtig mange år, både med rengøring, indkøb til vores
buffet efter roning og meget andet, har opsagt sin stilling.
Det betyder, at vi har fået en ny madmor Alice, men det betyder også, at når man
skal gøre rent, skal der også skiftes håndklæder, viskestykker, gulvklude og karklude
og de snavsede skal tages med hjem og vaskes.
Stor, stor tak til Lis, som har orket at sørge for os alle i rigtig mange år.
Oldfruen
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SPP stillingen
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DFFR Motionsturnering 3. runde

Det samlede resultat lyder på 4.590 roere fra 46 klubber har roet 878.693 kilometer,
hvilket giver et gennemsnit på 191,436 km/roer. Det er i forhold til den gamle rekord
fra 2015 en forbedring på lidt over 13 kilometer pr. roer eller en rekordforbedring på
7,4 procent. Det er imponerende, hvordan danske motionsroere gang på gang forbedrer resultatet, og selvom der i enkelte klubber sker tilbagegang, så er der andre klubber, der sørger for at den samlede roaktivitet stiger.
Nummer fem Roklubben SAS er rykket fem pladser tilbage. Erik Nielsen fortæller
om 40 års venskabs-jubilæum med British Airways Rowing Section: Roklubben
SAS og British Airways Rowing Section har været venner i 40 år. Venskabsjubilæet
blev fejret i Københavns Sydhavn hos Roklubben SAS og jubilæumsfesten fortsætter
i London den 23. juli. Det hele startede i 1976, hvor roklubberne mødtes for første
gang i Staines Boat Club nær Heathrow Airport. Det er her British Airways ror. Roklubberne har haft venskabsudveksling med besøg i både London og København
hvert eneste år i 40 år.
SAS stiller op til Staines Regatta, hvor BA/SK har et ”Special Invitation Race”. Desuden ror vi også med i andre løb. Tidligere deltog SAS i ”Head of the River Race”,
et 8+ løb med op til 420 ottere. Det er i marts måned og rigtig dejligt koldt at ligge
og vente på start. British Airways stiller op i København til en Social Rowing i Københavns Havn. Der har dog været kaproninger mellem roklubberne. Enkelte gange
har endog Lufthansa Roklub fra Hamborg deltaget.
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KM-statistik top 30 per 31. juli 2016
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Kalenderen
August

September

Oktober

Mandage
Tirsdage
Torsdage
Rospinning:

07.
10.
14.
18.
20.

09:00
17:30
12:30
17:30
15:00
18:00
11:30
17:30
10:00
18:00

27.
01.
xx.
16.
27.
15.
23.
29.

10:00
10:00
10:00
16:00

Tur til Ishøj fra SAS (madpakketur)
SPP fra SAS
GAS Grill
SPP fra Hellerup
Kanin dåb
Fællesspisning
Amager regatta
SPP fra Hellerup
Kredstur på Furesø
SPP fra SAS og SPP-fest
Roklubbens fødselsdag (65 år) - lagkager efter
roturen
Copenhagen Harbour Race, 8+ og Inrigger
Løvfaldstur på Esrum sø
Standertrygnings rotur
Standerstrygning

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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Kanindåb 2016 i Roklubben SAS

Kong Neptun har fået færten af kanin, og den bryder han sig ikke om.
Han har derfor ladet tilflyde roklubbens bestyrelse, at han vil ankomme til Roklubben SAS med sit følge lørdag den 20. august anno 2016 kl. 15:00.
Kaninerne vil blive fremstillet for hans herlighed og deres uhumskheder vil blive
tvættet af.
Da Kong Neptun i øvrigt har et udmærket forhold til Roklubben SAS, garanterer
han, at det bliver en relativ mild dåb.
Men HUSK gammelt tøj og sko, som kan tåle lidt snask.
Udøbte kaniner fra tidligere år indgår også i hans program. Kong Neptun ser gerne,
at mange tilskuere vil overvære dåbshandlingen.
Der er fællesspisning i Roklubben kl. 18 og Kong Neptuns udsendinge vil uddele
dåbs beviser.
Vel mødt o’kaniner til denne store dag i jeres hidtidige ellers så begivenhedsløse liv.
Tilmelding til dåb og/eller fællesspisning på opslagstavlen eller til Erik senest
16. august 2016.
Efter bemyndigelse fra Hans Majestæt.
Erik Nielsen
Tlf. 32520106
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