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Medlemsmøde 
 
Der afholdes medlemsmøde i Roklubben SAS for alle medlemmer den 22. november 
kl. 19:30. På dette møde vil der blive informeret og diskuteret om alt hvad der rører 
sig i klubben. 
 
Et af emnerne vil være en opdatering fra hus-udvalget, som har været i dialog med 
kommunen om, hvad vi kan og ikke kan få lov til i et eventuelt nyt klubhus. Da det 
ikke er en generalforsamling, kan der ikke vedtages noget. 
 
Formanden 

Standerstrygning den 29. oktober 2016 
 
Denne dag er sidste dag i denne rosæson, og vi har lagt følgende program: 
 
11:00 Rotur i havnen med indlagte quiz. Den medbragte madpakke nydes undervejs. 
16:00 Formanden holder en kort tale, hvorefter standeren og flaget stryges af de der-
til udvalgte folk. 
18:30 Festmiddag til en rimelig pris. Uddeling af flidspræmier. 
 
Tilmelding til rotur og middag på opslag i klubben. 
 
Deadline for rotur: Torsdag den 27. oktober 
Deadline for middag: Tirsdag den 25. oktober 
 
Pia 
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Roklubben SAS 65 år 
 
Den 27. september fyldte Roklubben SAS 65 år. Det blev fejret i klubhuset med 
lagkager èn masse og hurra-råb. 
 
I anledning af klubbens halvrunde fødselsdag fortæller Valther Jørgensen og 
Erik Nielsen fra hukommelsens skatkammer om klubbens lange historie. 
Valther har været med næsten fra starten, Erik smutter ind på en andenplads 
med kun 44 års medlemskab. 
 
Valther blev medlem 1.august 1952, da han begyndte som elev i SAS. Erik har været 
medlem siden 1972, da han blev elev i SAS, men roede før det i Nyborg roklub.  
 
Valther og Erik har i årenes løb på skift været formand og den skrappe kasserer. 
 
Roklubben SAS var oprindelig en del af SAS Sportsklubber og er en af de ældste af 
SAS´ forskellige sportsklubber- og foreninger. Engang var Valther formand for de 
37 forskellige SAS-klubber samtidig med, at han var aktiv roer. 
 
I klubbens blad “VEL Roet” fra september 1976 kan man læse om 25-års jubilæet, 
og om hvordan det gik til, da klubben blev etableret. Det var en høflig tid med for-
malia på plads, klubbens kvindelige medlemmer blev benævnt med fru og frøken. 
Klubben fik tilladelse af regionaldirektør for Danmark, ingeniør K. Kalm, til at over-
tage nogle gamle barakker og flyttede dem selv til et område bag hangar 3, som hav-
nechef Leo Sørensen stillede til rådighed for den kommende roklub.  
 
Den stiftende generalforsamling blev holdt den 27. september 1951. Det første besty-
relsesmøde blev holdt allerede den 9. september 1951 i SAS funktionærkantine, hvor 
man fik fordelt rollerne og bl.a. fik både en mandlig og en kvindelig ro-chef. Der var 
i alt 51 aktive medlemmer. Medlemmerne samlede penge sammen og indkøbte en 
brugt single sculler fra Hellerup Roklub for 100 kr. I december holdt man det første 
andespil og begyndte at opbygge en kapital til indkøb af både. 
 
Næste køb var to brugte fire-åres af Fredericia Roklub, hvor man oven i købet fik en 
gammel to-åres med i købet. Udover indkøb af både måtte man også tage stilling til 
indkøb af spande til lokummerne. Klubbens første standerhejsning var den 12. juli 
1952, hvor man samtidig indviede klubhus og døbte bådene. SAS direktionen gav 
kransekage, wienerbrød og portvin, så de mange indbudte gæster kunne få en lille en. 
Klubben var i gang, nu med 120 medlemmer, hvoraf de 90 aldrig havde roet. 
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Vokseværk 
 
Roklubben SAS boede trygt på lufthavnens arealer ud til Øresund, men i takt med at 
lufthavnen udvidede, blev den lille roklub presset længere og længere ud, og til sidst 
var der ikke plads til klubhus og bådehal.  
 
Der var ellers mange fordele ved det nære forhold til SAS. Når klubben manglede 
elektricitet, var det o.k. at trække et ‘sugerør’ fra hangaren over til det lille klubhus, 
så der kom strøm til vandvarmeren og varmt vand til bruseren. De mange SAS-
værksteder var altid klar med en hjælpende hånd, når det gjaldt skruer og møtrikker, 
og malerværkstedet havde tid og lyst til at male de flotte dragesmykkede årer, selv-
om det ind imellem gik galt og motivet blev spejlvendt. 
 
Sankt Hans blev fejret med maner. Roklubben byggede et imponerende bål ud til 
vandet, lufthavnens brandvæsen tjekkede vindretningen, gav grønt lys og holdt øje 
med flammerne, det var også en slags øvelse. Bagefter var der fest med dans og øl til 
alle. Til jul holdt roklubben julefrokost med øl og snaps for vennerne i de forskellige 
værksteder - og tiden til det kunne snildt findes i arbejdstiden. Det var andre tider.  
Dengang kunne man betale alt med øl. 
 
I det hele taget nød roklubben stor goodwill i SAS, fik ordnet meget på værksteder-
ne, fik meget udstyr og hjælp også af SAS kørselsafdeling, som gerne fragtede ro-
bådene rundt, når det var nødvendigt. 
 
Andre tider 
 
Men tiderne ændrede sig, og i 1992 var der ikke længere plads til den lille roklub på 
lufthavnens område. De øgede sikkerhedskrav i lufthavnen gjorde det også besvær-
ligt for medlemmerne. I første omgang forsøgte roklubben at finde plads ved den nye 
lystbådehavn i Kastrup. SAS arkitektkontor var large og tegnede gratis fine tegninger 
til nyt klubhus og bådehal, men klubben måtte se i øjnene, at selv med den hånds-
rækning havde man ikke råd til at opføre sådanne fine bygninger og drive dem med 
de krav lystbådehavnen stillede.  
 
Husvild og hjemløs 
 
Efter 41 år i lufthavnen var Roklubben SAS derfor husvild og hjemløs. Redningen 
kom da Dansk Sojakagefabrik lukkede, og med den Sojakagens egen roklub. Nu var 
der både bådehal og klubhus til rådighed, og selvom man lejede sig lidt ind andre 
steder i en overgangsperiode, var der atter fast grund under Roklubben SAS. 
 
I lufthavnen havde roklubben ikke betalt husleje og der var meget hjælp at hente i de 
forskellige værksteder. Nu kom der andre udfordringer, der skulle bl.a. bygges en ny 
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bådehal, den oprindelige på grunden skvattede sammen efter et år, og klubhuset 
trængte til en solid make over. 
 
Mens roklubben var en del af SAS-klubberne fik den et mindre tilskud til driften. 
Efter flytningen stod klubben på egne ben — også økonomisk, men til al held havde 
klubben en grundlæggende tanke om at have en sund økonomi, derfor var økonomi-
en ved flytningen i orden, og der var penge på bogen til selv at bygge bådehallen op 
med frivillig arbejdskraft. Klubhuset fik også en ordentlig overhaling. Det tog to-tre 
år at ordne det, og både Valther og Erik har på skift været de skrappe kasserere, der 
havde styr på pengekassen. 
 
SAS og pengene 
 
Når der står SAS på ryggen, er der mange der tænker, at det er lig med penge i kas-
sen, men faktisk har den tætte relation til SAS betydet, at det ikke har været muligt at 
få andre sponsorer. 
Klubbens princip har været aldrig at stifte gæld og at betale robåde og vedligehold 
med egne penge. Det har været muligt ved at styre økonomien med hård hånd og 
skabe vækst ved at investere i sikre obligationer. Dertil kommer støtteforeningen 
GAS, som bl.a. har skænket båden Snoopy. 
 
Hvad skal vi hedde 
 
Samtidig med flytningen og etableringen af Roklubben SAS på den nye adresse blev 
der færre og færre SAS-ansatte, der var medlemmer i roklubben. Klubbens oprindeli-
ge princip om at der kun kunne være 15% af medlemmerne, der ikke var ansat i 
SAS, men måske havde andre relationer, fx familiemedlemmer til medlemmerne, 
måtte fraviges til fordel for en åben klub, hvor alle kan være med.  
 
Valther og Erik synes ikke, at det har betydet noget for stemningen, at klubben nu 
overvejende har ikke SAS-ansatte som medlemmer. Tværtimod, de nye ikke-SAS-
medlemmer kun haft positiv betydning; men det ændrede tilhørsforhold har selvføl-
gelig sat spekulationer i gang om, hvorvidt klubben skal blive ved med at hedde 
SAS. Der har været forskellige forslag i spil og en navne-ændring ligger og rumler, 
også fordi et andet navn kunne være en fordel i forhold til at søge fonde og sponsorer 
- men endnu er beslutningen ikke truffet, og derfor kan alle fortsat bære en bluse 
med SAS-logo på ryggen. 
 
Traditioner og fester 
 
65 år er pensionsalderen for de fleste - men selvfølgelig ikke for roklubben. Klubben 
har i tidens løb udviklet traditioner og fester - et årshjul der drejer om roningen, men 
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rummer så meget mere, der samler medlemmer om den fælles sport og fællesskabet i 
klubben. 
 
Roklubben SAS har internationalt swung og skabt stærke venskabsbånd til British 
Airways og Lufthansa, her har der været årlige dyster og store fester, når de tre klub-
ber har mødtes og dystet på venskabelig fod. 
 
I 80’erne kunne 25 mand fra SAS drage til England for at ro konkurrence med de 
engelske kolleger. Lufthansa, BA og TAP har været på besøg i Danmark og roet her. 
De lokale begivenheder fylder også godt, Amager regatta, Sved på Panden. Kanin-
træning (instruktion af nye roere) og ikke mindst dåben af de nye kaniner. Det ugent-
lige hyggelige ro-liv med roning om tirsdagen og torsdagen med madder og grill 
bagefter, langture og madpakketure, fester til Sankt Hans, til jul, ved standerhejsning 
og standerstrygning. Der er nok at fejre og feste for, og man kan altid rydde bådehal-
len og skaffe plads til 150 mennesker. Der sker hele tiden noget, og det er klubbens 
sjæl at glæden ved ro-sporten og klubfesterne følges tæt ad. 
 
Klublivet er vigtigt for at folk bliver i klubben, understreger Erik og Valther - og de 
håber at den nye vinteraktivitet ro-spinning kan være med til at skaffe nye medlem-
mer. Lige nu er der knap 100 medlemmer i klubben, men målet er 140 medlemmer 
 
Marianne 

KONTINGENT 2016 
 
HUSK at betale kontingent for resten af 2016.  
 
Opkrævning af kontingent til Roklubben SAS sker fortsat ved indbetaling til roklub-
bens konto i BankNordik: reg nr 6507 kontonr 3050475769 hvert kvartal. Kontin-
gentet er 125 kr. per måned for seniorer. 
 
Betalingsfrist: 1. kvt 15/1, 2. kvt 15/4, 3. kvt 15/7, 4. kvt 15/10. 
I er meget velkomne til at betale kontingent for et halvt eller et helt år af gangen. 
 
Kasserer, Erik Nielsen 
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Rospinning 
 
Temperaturen rasler ned og efterårsstormene er over os. Det kan kun betyde én ting: 
ergometerhjulene skal i omdrejninger! 
 
Vi er glade for, at vi i denne sæson kan præsentere hele to slags tørroning opdelt i tre 
niveauer: Ergo-træning og rospinning - niveau A (rød), B (gul) eller C (grøn). 
 
Forklaring:  
Ergo-træning køres benhårdt efter instruktørens temperament. Her er musikken et 
supplement og fokus er på fx distancer eller tidsintervaller. 
Rospinning har musikkens rytme i centrum. Her kan du (i princippet) lukke øjnene, 
så længe du har øre på takten. 
 
Niveau A: 
Hårdt og effektivt. Formentlig køres mere end 60 min. (inkl. opvarmning og afro-
ning). 
Niveau B: 
Målrettet, god træning. Har plads til alle, der gerne vil svede lidt. Max 50 min. 
Niveau C: 
Begyndere og andre, der vil køre “skåneprogrammer”. Max kadence er 28. Kan sag-
tens være kortere end 50 min. 
 
Instruktion er som udgangspunkt kun på udvalgte hold i forbindelse med opstart af 
nye spinnere. Dog kan du altid henvende dig til en instruktør mhp. en individuel afta-
le, hvis du gerne vil have din ergometerroning set efter i sømmene. 
 
Vi opfordrer i år til, at styrketræningsøvelser foregår på eget initiativ. Det er en 
rigtig god idé, som vi fra instruktørernes side naturligvis anbefaler - men det er gan-
ske frivilligt. Der ligger godt materiale i det lille kondirum til inspiration. 
 
Booking til al tørroning foregår på hjemmesiden, (den store, røde “Book en rospin-
ningstid her”-knap i øverste højre hjørne). Eventuelle afbud må gerne ske direkte til 
instruktøren - telefonnumre kan ligeledes findes på hjemmesiden. 
 
Tørre rohilsner 

Kristine 
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COPENHAGEN HARBOUR RACE 
 
CHR Copenhagen Harbour Race på 6,5 km finder sted lørdag den 15. oktober med 
Roklubben SAS som medarrangør.  
ALLE ER VELKOMNE! 
 
Roklubben SAS stiller op med Ottar Viking i 8+mix (ARK/SAS) samt med 3 inrig-
gere. Desuden er 2 4-åres inriggere og Toke Viking 8+ udlejet til CHR. 
   
CHR program:  
Kl. 10.00 Cafe åbner i Roklubben SAS  
Kl. 10.30 Mandskabs ledermøde (inrigger) i Roklubben SAS.  
Kl. 12.00 Løbs start inrigger og Coastal både fra Langebro.  
Kl. 14.30 Løbs start outrigger 8+ fra Langebro.  
Kl. 16.30 Præmieoverrækkelse i KR.  
Kl. 18.30 Festmiddag i KR's lokaler.  
    
Erik Nielsen 

Løvfaldstur på Esrum sø 
Søndag den 23. oktober 

 
Dette er blot en husker. 

Se eventuelt forrige blad. 



 10 

GRILL-GAS Søndag den 14. august 2016 
 
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. Sådan skulle det 
ikke være i år. Det blæste kraftigt fra vest, hvilket betyder, at vinden står lige ind på 
terrassen. Altså måtte vi dække borde inde. Det blev lidt trangt, da vi var 30 voksne 
og 5 børn. 
 
Grill-mestrene Frede og Henrik måtte stå ude i blæsten og stege kylling, koteletter og 
pølser. Der var som sædvanlig også salatbord og flûtes. Lene stod for servering af 
bloody-mary på plænen inden maden. 
 
Efter spisningen var der kaffe og Pia Madsens hjemmebagte kager. De største af bør-
nene solgte amerikansk lotteri. Det lavede formanden dog rod i ved at blande farver-
ne forkert i skålene. Der var nogen, der troede, at det var børnene, der havde lavet 
kludder. Det vil jeg hermed dementere. Takket være Erik, Sika og et par andre blev 
situationen reddet. Der var mange fine gevinster. Det er REMA1000, der er 
”hovedsponsor”, men vi får også fra 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. Spillene kunne 
dog heldigvis afvikles udendørs.  Der blev kåret GAS-mestre i alle tre discipliner. 
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. 4.700, hvilket 
vi i bestyrelsen synes er ganske flot. 
 
På bestyrelsens vegne 
Lis 
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Roklubbens 65 års fødselsdag 27. september 
 
Der var lagkager og 3x2 hurra’er og en helt fyldt klubstue, da Roklubben SAS blev 
65 år. 
Tusind tak for Støtteforeningen GAS, som gav roklubben et gavekort til et par nye 
bigblades.  
 
Erik Nielsen 

Styrmandskursus 
 

Sæsonen er ved at være slut, og når standeren er strøget, går vi over til vinteraktivite-
terne. En af dem er få uddannet nye lokalstyrmænd.  
 
Kurset er i skrivende stund ikke planlagt endnu, men det vil blive i løbet af marts 
eller april. Det vil dreje sig om 2 mandage og 1 onsdag eller omvendt, og det vil væ-
re teoretisk. Efter det forløb vil der være en praktisk prøve med en af klubbens in-
struktører, som så indstiller til godkendelse i bestyrelsen. 
 
Ved tildeling af styrmandsretten har man ansvar for en båd i lokalfarvandet, som går 
fra Trekroner til Kalvebodbroen, når man har roet i hele området. 
 
Hold øje med opslagstavlen! 
 
Pia 
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Frem og tilbage - det er (næsten) lige langt 
 
Tre roere på tur i Sulke med langtursflag, æggeur, bananer og utrolig mange peanuts. 
Det viste sig at være en gylden opskrift. 
 
Poul var manden med de mange marathoner bag sig. Kristine var kvinden, der i flere 
år havde haft en lille marathondrøm, men aldrig havde fået den udlevet. Og Matias 
var næsten uprøvet roer, så han havde blind tillid til de andre to. 
 
Hen over sommeren havde de tre roet og roet og roet. Der havde været blod, sved og 
endda en tåre eller to. 
 
Endelig oprandt dagen, hvor slaget på Øresund skulle stå. Lørdag den 3. september 
skulle i alt 8 både ro Danmarks længste kaproningsdistance. SAS-Alternativet stod 
ud fra ARK med starttid kl. 15:00. Hele fem både var begyndt tidligere, så der var 
nok at ro efter. 
Hvert femte minut bippede æggeuret: Det’ vel. Åren langs. Skift! 
 
Gennem havnen mistede vi jævnligt og til stor frustration det GPS-signal, som skulle 
gøre det muligt for vores tilhængere at følge vor færden gennem Øresund. Det betød, 
at en god del af styrmandens fokus gik med teknikbøvl, hvilket var ganske udfor-
drende blandt havnerundfarter, Go-Boats og andet skidt-sejlads. 
Efterhånden rundede vi dog Tippen og blev mødt af en ganske overbevisende mod-
vind. Korte tag og høj kadence fik os dog i læ ved Hellerup, og derfra var det bare 
‘ro væk’ til Nivå. 
 
Omkring Rungsted øjnede Matias en båd i horisonten, og så gik den vilde jagt. I ind-
sejlingen til Nivå Havn hentede vi den næste båd i rækken, og kunne derfor gå i land 
med overskud og højt humør. 
 
Vores supportteam ventede os med tørt og rent tøj, varm suppe, massage, og hvad vi 
ellers trængte til. Efter 45 min. lagde vi Nivå bag os og nød en smuk solnedgang 
over Nivåbugten. 
 
I ly af natten overhalede vi endnu to både, men så begyndte duggen at falde tungt og 
koldt. Stemningen blev mere anspændt, og det var svært at orientere sig - især da vi 
skulle ind bag Trekroner. 
 
Uden dog at ramme bøjer eller stenrevler nåede vi ind i dagligt rofarvand. Energien 
var brugt. Alting var vådt og koldt i båden. Men kilometrene tikkede langsomt ned. 
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Et stort tillykke! 
 

En guldmedalje ved Øresund Maraton den 3.-4. september til vores båd, der kalder 
sig SAS-Alternativet. 
 
Det er rigtig flot og et stort tillykke til Kristine, Poul og Matias for den flotte præsta-
tion. 
 
Pia 

 
En sidste krølle på turen var, at vi skulle igennem begge kanaler, inden vi kunne sæt-
te næsen mod ARK. Her må vi efterfølgende sige, at en nattur på denne strækning  
kan anbefales. Her var absolut ingen trafik! Vi strøg igennem. 
 
Endelig sås ARKs ponton, beklædt med knæklys, i det fjerne. 1km. 500m. De sidste 
10 tag. Det’ vel! 
 
Og hvor var det vel! Det lykkedes os at ro i tiden 8:09:13. Med mere end en halv 
time til de nærmeste konkurrenter indkasserede vi en overbevisende og meget til-
fredsstillende guldmedalje. 
 
Tak for støtten fra klubben! 
Matias, Poul & Kristine 
 
(Næste år afholdes Øresund Maraton 2.-3. september) 
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KANINDÅB lørdag den 20. august 
 
Kong Neptun med sit følge ankom til Roklubben SAS lørdag den 20. august. 
 
De 6 "heldige" kaniner, der blev døbt var: Søren H, Virgilio, Anne Dorthe, Matias, 
Kurt S, Marianne B, og 1 superkanin: Vibe.  Efter dåben var der fællesspisning i 
roklubben med overrækkelse af dåbsbeviser til vore "tidligere kaniner". 
 
Dejlig dag med varmt vejr og nu en HELT REN luft og lugt i roklubben. 
 
Erik Nielsen 

Rengøring af klubben 
 

At holde klubben ren er alles opgave. Der er kommet en ny liste op, og hvis du er 
hurtig, kan du selv vælge, hvornår du skal have næste rengøringstur. 
 
En lille opgave er kommet til, nemlig at skifte håndklæder, viskestykker og karklude 
og tage de snavsede med hjem og vaske. Ikke en opgave der kræver meget, men med 
til at holde vores dejlige klub i orden. 
 
Jeg opfordrer til, at det ikke kun er ”Tordenskjolds soldater”, som melder sig på li-
sten, og at man holder øje med, hvornår det er ens tur. Hvis man er 2 personer, tager 
det ikke lang tid. 
 
Hvis der er ledige tider, vil de blive udfyldt med medlemmer ud fra brug af klubbens 
faciliteter. 
 
Olderfruen 
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4/8 GP 

Så er sommeren ved at være overstået, og det har været en dejlig september, og hvis 
så bare oktober vil arte sig ligeså. Så kommer vi ind i efteråret og vinteren, som vi jo 
ikke kan undgå på disse bredde grader. Men fortvivl ikke, for der kommer masser af 
aktiviteter i roklubben, og en af dem er 4/8 GP . 

Roklubben har været med i mange år, dog har vi kun haft et par 4GP hold med de 
sidste par år, og de har klaret sig rigtig godt. Hvis du/I vil vide mere om denne dejli-
ge/sjove vinteraktivitet, så tag fat i Michael, så skal han gerne fortælle mere om, 
hvad det går ud på. 

Og lidt fra 8GP’s hjemmeside: www.8gp.dk: 

Vinter Otter Grand Prix er en turnering, hvor man ror som et stafethold på et Con-
cept2 ergometer. Der er to forskellige konkurrencer - Otter eller Firer hold. Turne-
ring kan afvikles hvor som helst. Det er ikke nødvendigt, at rejse til centralt sted for 
at deltage, i stedet ror holdet i deres egen klub og angiver deres resultat via hjemme-
siden www.8gp.dk. 

Vinterturneringen udgøres af 5 runder, som afvikles hver måned fra oktober til og 
med februar. Hver runde består af en unik konkurrenceform. Et hold behøver ikke 
bestå af de samme personer igennem hele turneringen. 

Anmeldelse til Vinter Otter Grand Prix er gratis, og du kan deltage når som helst. Alt 
hvad du behøver er registrering af dit hold, en simpel 2 minutters proces. 
 

 
 
Michael 

2016/17 - Runder    

Runde Otter Firer Afslutnings Dag 

Runde 1 2 x (8 x 500m) 2 x (4 x 500m) 15. November 

Runde 2 25,000m 12,500m 15. December 

Runde 3 2 x (8 x 1000m) 2 x (4 x 1000m) 15. Januar 

Runde 4 8 x 2000m 4 x 2000m 15. Februar 

Runde 5 8 x 15min 4 x 15min 15. Marts 
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BKC Løbehandicap 
 

Vores naboklub BKC (Bryggens Kajak Club) har et tilbud til dig i det kommende 
vinterhalvår. Fra 1. november 2016 til og med 28. marts 2017, vil der igen blive af-
holdt BKC-LØBEHANDICAP - i alt 21 gange. 
 
Af hensyn til alle klubbens nye medlemmer er her lidt om, hvordan det foregår. Sid-
ste vinter var der over 30 der deltog - og der plads til flere og det uanset alder og 
køn. 
 
TIDSPUNKT: 
Hver tirsdag i ovennævnte periode – dog undtagen 27. 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 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 marts, vil være fundet en vinder.                                 ………….. fortsættes 
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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 28. marts 2017 umiddelbart efter det samlede regnskab er blevet gjort op og bad 
er overstået. 
 
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. 
 
TIDSPUNKT: 
Den første torsdag i månederne november, december, januar, februar, marts og sidste 
torsdag i marts (Det kan garanteres, at det kun er sidste løb i marts, der foregår i lyse 
timer). Reserver torsdagene den 3. november, 1. december, 5. januar, 2. februar, 2. 
marts og 30. marts (alternativt den 23. marts). Ret til ændring omkring den sidste 
løbsdato forbeholdes. 
 
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, træer 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 poster-
ne ud fra. Du får oplyst, hvad den enkelte post er placeret på. Simpelt OG ALLIGE-
VEL 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. 
 
 
 
                                                                                             ………….. fortsættes 
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KONKURRENCEN: 
Dine resultater for de enkelte gange – 6 i alt – bliver lagt sammen, hvorefter der efter 
det sidste løb i marts, 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 Alice Lar-
sen, 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 

BOOKINGKALENDER 
 
Brug af vores booking kalender både til rospinning og til roning på vandet. 
 
Der skal være noget mere disciplin, for der står måske nogle og venter på jer! 
 
Har man skrevet sig ind i kalenderen, skal man altså også slette sig igen, så den som 
har oprettet en booking kan se, hvem der kommer og hvem der ikke kommer. 
 
Kaprochefen 
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SPP afslutning fredag den 16. september 
 
Roklubben SAS var arrangør af SPP afslutningen. Det blev en forrygende dag med 
masser af roning fra kl. 16, godt vejr og god stemning. Festmiddag med 148 deltage-
re, god mad og fed fest og dans omkring baren til kl. 04,00. 
 
TUSIND TAK til de mange SAS roere, som har hjulpet med de mange opgaver. Bå-
dene er igen på plads og roklubben ligner sig selv igen.    
 
Roklubben SAS havde 6 både med i SPP og placeringerne blev: nr. 11 hold 866, nr. 
12 hold 858, nr. 13 hold 850, nr. 22 hold 854, nr. 36 hold 888, nr. 46 hold 877.   
 
Erik Nielsen 
 
Se slutstillingen  på næste side. 

SPP afslutning 
 
Til SPP-afslutningen, som blev holdt hos os, fik vi stort set fyldt bådehallen med 148 
gæster. Inden dette kunne lade sig gøre, var der lavet et kæmpe arbejde for at rydde 
bådehallen, købe ind, planlægge, bage kage. 
 
Under selve arrangementet var der også mange der stillede op, og dagen efter igen 
for at få klubben til at ligne sig selv igen. Et kæmpe stort tak skal lyde til alle, der har 
været med til at få dette til at lykkes og vise, hvad vi som klub er i stand til. 
 

Formanden 
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KM-statistik top 30 per 30. september 2016 
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Oktober 15. 10:00 Copenhagen Harbour Race, 8+ og Inrigger 
  23. 10:00 Løvfaldstur på Esrum sø 
  29. 10:00 Standertrygnings rotur 
   16:00 Standerstrygning 
   18:30 Festmiddag 
November 01. 18:00 BKC tirsdags løbene starter 
  03. 18:00 BY-Orienterings løb 
  04.  Rospinnings rummet sættes op 
  08. 19:00 Infomøde for nye rospinnere 
  22. 19:30 Medlemsmøde 
  26.  Julefrokost 
December 01. 18:00 BY-Orienterings løb 
  17.  Julestue 
Januar   05. 18:00 BY-Orienterings løb 
Februar  02. 18:00 BY-Orienterings løb 
   23. 19:30 Generalforsamling   
Marts   02. 18:00 BY-Orienterings løb 
  28. 18:00 BKC tirsdags løbene slutter 
  30. 18:00 BY-Orienterings løb  
    

Kalenderen 

 
Faste aktiviteter i vinter sæsonen:        

 
Tirsdage  18:00  BKC løb 
  20:00  Alice’s madder 
Torsdage   Klubaften 
  20:00  Alice’s madder 
 
Rospinning:   Se hjemmesidens rospinnings kalender  
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Åbent Hus for nye rospinnere 
tirsdag den 8. november kl. 19:00 

 
Igen i år håber Roklubben SAS på nye,skønne rospinnere. Derfor inviterer vi til 
Åbent Hus tirsdag den 8. november kl. 19:00. Vi opfordrer alle nuværende med-
lemmer til at deltage på aftenen - enten på det eksemplariske rospinningshold eller i 
klubstuen til at tage godt imod de interesserede. 
 
De efterfølgende seks kl. 19-hold vil være reserveret nye medlemmer. Er der plads 
på holdet, er “gamle” medlemmer selvfølgelig mere end velkomne! 
 
Kristine 
 

Allan venter på de nye rospinnere!  


