Vel Roet
December-Januar

År 2016-2017

Løvfaldsturen
Der var stadig løv på træerne

Husk:
Traditionel julestue 17. december
Nytårsspin 31. december
GAS generalforsamling 15. februar
Roklubbens generalforsamlinger 23. februar
Standerhejsning 1. april

Medlemsblad for Roklubben SAS
Og SAS Rowing Section
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ROKLUBBEN SAS

Rundholtsvej 95, 2300 S
2053 0180

http://roklubbensas.dk

Bank Nordik: 6507 3050475769
CVR nummer 29905061

Deadline for næste Vel Roet er 27. januar 2017 kl. 18:00
Bladet udkommer i en elektronisk udgave sidst i januar 2017

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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Generalforsamlinger
Der indkaldes til generalforsamling i Roklubben SAS 23. februar kl. 19:30.
Dagsordenen er ifølge lovene:
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 de forslag som i henhold til foranstående bestemmelser
er indkommet fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.

7.

Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter i henhold til lovene

8.

Eventuelt

Eventuelle forslag som skal komme i behandling på generalforsamlingen skal ifølge
vedtægterne være formanden i hænde senest 6 uger før.

Umiddelbart efter ovenstående GF afholdes der generalforsamling i SAS Rowing
sektionen med følgende dagsorden:
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 de forslag som i henhold til foranstående bestemmelser
er indkommet fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.

6.

Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter i henhold til lovene

7.

Eventuelt

Kun medlemmer der er medlem af sektionen har stemmeret til dette møde. Forslag
skal indsendes til formanden med samme frist: 6 uger før.
Formanden
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Nye medlemmer
VELKOMMEN til nye rospinnere og aktive medlemmer 2016:
Bjørn Dohrn Petersen (ror også i Bagsværd)
Bente Andreasen (rospinner, har roet i Rungsted)
Flemming Riis (rospinner)
Vickie Jo Ringgaard Diget (rospinner)
Merete Olesen (rospinner)
Erik Nielsen

Det sidste VelRoet på tryk
Bestyrelsen har besluttet at VelRoet skal ophøre i sin trykte form, både for at spare
trykke omkostninger, og fordi distributionen er meget lettere via hjemmeside/e-mail.
Der vil fortsat udkomme et VelRoet i elektronisk form.
Formanden
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GAS
GENERALFORSAMLING
I henhold til foreningens love indkaldes herved til ordinær generalforsamling i roklubbens lokaler, Rundholtsvej 95

Onsdag, den 15. februar 2017 kl. 19.00
Dagsorden som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Efter generalforsamlingen serverer bestyrelsen en let anretning til en yderst rimelig
pris.
Bestyrelsen, med undtagelse af formanden, er på valg.
Ring venligst til Valther (3252 3373), Frede (4484 9661) eller Lis (3255 9032) eller
skriv dig på listen i Roklubben senest søndag den 12. februar 2017, såfremt du ønsker at deltage i spisningen.
Med GAS-hilsen
Bestyrelsen

5

VelRoet’s fremtid
Bestyrelsen har besluttet, at vores klubblad VelRoet ikke mere skal komme i en trykt
udgave. På medlemsmødet 22. november blev dette offentliggjort, og der var den
sædvanlige diskussion for og imod. Men klubben sparer penge, så det er jo fornuftigt
nok.
Fra redaktørens side skal denne ændring hilses velkommen. Siden 2005 har jeg kæmpet med at aflevere bladet til tryk hos SAS Rejseklub i Microsoft Publisher format,
som Rejseklubben helst ville modtage det i. Gennem tiden skulle flere af mine PC’ere derfor have dette Office produkt installeret, og det er normalt ikke med i Office
pakken. Endelig kan jeg nu skrotte Publisher - dejligt.
Endvidere har A5 hæfte formatet den skavank, at det jo skal have et sideantal, der er
deleligt med 4. Så hvis jeg skulle i gang med side 17, skulle jeg altså have stof til 3
sider mere. Og omvendt, hvis der ikke var stof nok, skulle jeg fjerne hele 4 sider. Det
har givet en del udfordringer.
MEN, bestyrelsen ønsker stadig at have et blad på nettet, som kan læses i sin helhed,
og som eventuelt kan printes. Det er jeg meget modstander af, idet al information
findes i forvejen på vores hjemmeside, som jo er vores primære informations kilde.
Indlæg til bladet bliver løbende lagt op, selvom de normalt først ankommer på dagen
for deadline.
Kalenderen ligger der, således også bestyrelses data og andet, som man lige står og
skal bruge, og som nogle stadig bruger bladet til. Dette har også gennem tiden ført til
misforståelser med datoer og tider, som har været forkerte det ene eller andet sted, en
naturlig fejlkilde ved dobbelt registrering.
På medlemsmødet kom der efter min mening et par relevante argumenter op imod
mit forslag om helt at nedlægge bladet:
1.

Erik gjorde opmærksom på, at de indlæg som bliver lagt på nettet, inden
bladet færdig redigeres, ofte er i et format, som alle ikke kan læse på deres
udstyr. Det kan f.eks. være MAC brugere, som har glemt at gemme i word
format. Dette problem vil jeg arbejde med efter dette blad.

2.

Dorthe fremlagde, at når man altid er på FaceBook, får man ikke altid tjekket op på klubbens hjemmeside. Jeg vil fremover forsøgsvis lave et FB opslag med et link, når der er kommet nye indlæg på hjemmesiden.

Hvis disse 2 problematikker bliver løst på tilfredsstillende vis, tror jeg, at folks interesse for at læse bladet vil mindskes, og dermed også modstanden mod helt at nedlægge det.
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Men jeg har også kigget lidt på Roklubben Øresunds elektroniske blad: Stroken. Det
er et meget flot resultat, deres redaktion tryller frem 6 gange årligt. Kan vi lære noget
af dem, og er der nogle i vores roklub, der har lyst til at binde an med opgaven som
ny redaktør? Jeg har trods alt haft opgaven de sidste 12 år, så der må snart nye kræfter til.
Den gamle redaktør Frede

Lidt om rengøring
På opslagstavlen til højre for indgangsdøren hænger der en liste med datoer og navne
til rengøring i klubben. Inden rosæsonen kommer der en ny liste op med datoer for
hele sæsonen, hvor man kan skrive sig på. Ligeledes kommer der en ny liste op, når
vi nærmer os vinteren. Alle kan skrive sig på, men hvis der er ledige tider, bliver der
kigget på, hvem der benytter klubben mest, og så bliver man skrevet på af undertegnede. Intervallerne er på 14 dage, og man skal kun gøre rent een gang inden for den
periode. Det smarteste er, hvis man gør rent i midten af perioden, da der så bliver
lige langt imellem rengøringsholdene. Holdene kan være fra 1 til 3.
På opslagstavlen til venstre for døren ind til klubstuen hænger der et opslag på, hvad
vi forventer, der bliver lavet, når der skal gøres rent. Der hænger også en liste, hvor
man krydser af med navn eller initialer og dato for det, der er lavet. Der kan man
også skrive, hvis der mangler rengøringsartikler og andre kommentarer.
Rengøringsartikler findes under vasken i køkkenet og på hylden over skabene i damernes omklædning. Støvsuger og koste står inden for i damernes omklædning.
Gulvspand er der både hos damerne og herrerne. Husk der skal skiftes håndklæder,
viskestykker og karklude, og at disse skal tages med hjem og vaskes sammen med
det er evt. ligger i vasketøjskurven inde hos damerne.
Rengøring af sauna og kondirum forventes det, at brugerne af disse sørger for.
Olderfruen
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Løvfaldstur 2016
Det var med nogle bange anelser, at man skrev sig på den liste, som Pia og SAS roklub havde ophængt. Jeg tænker på, at vejret de sidste par uger havde været noget
stormfulde og våde, så hvordan ville det blive.
Nå, - men nu var sedlen hængt op, og man ville jo gerne, specielt når man bliver inviteret, så det blev til i alt 3 personer fra Øresund. Vi mødte op i Fredensborg Roklub
lidt før kl. 10, søndag den 23. oktober, og blev mødt med ordene: "Jeg troede, det var
SAS der skulle komme."
Så måtte man jo prøve at hælde lidt vand ud af ørerne med gammelt venskab og invitation. Det bragte så minder frem om SAS gamle adresse, som var blevet besøgt.
Pia og co. dukkede da hurtigt op og reddede situationen for os. Så skulle der sættes
hold, og grundet et par afbud, skulle der bruges 3, der ville ro med 2 årer. Jeg tænkte,
at nu havde jeg jo øvet mig lidt i vores nye coastal, og kunne godt bruge noget mere
rutine, så lad gå.
Det blev så til 3 2-årers inrigggere og en 3-er gig, der drog af sted ud på Esrum Sø i
et fantastisk flot efterårsvejr, totalt forskelligt fra alle de tidligere dage. Vi nåede
søen rundt med det planlagte pit-stop for indtagelse af mad og drikke, og ikke mindst
hjemmebagt kage. Nej, det var ikke Lis, som havde bagt.
Vi kom retur til roklubben efter ca. 5 timer på farten. Det havde været fantastisk og
ikke en dråbe regn.
Med hensyn til at ro i gig-en, så syntes jeg det gik godt, der var i hvert tilfælde fart
på den lette båd, så vi måtte holde pauser med jævne mellemrum for ikke at komme
for langt foran. Christine gjorde et godt stykke arbejde, som styrmand. Det var ikke
let med et par halvgamle og heldøve herrer som Poul og undertegnede i båden. Godt
gjort Christine.
Til slut vil jeg gerne takke for, at vi fra Øresund fik lov til at deltage i den dejlige tur,
som Pia, traditionen tro, havde planlagt. Hun må have en helt speciel forbindelse til
vejrguderne.
Tak for turen og på gensyn.
Kurt, roklubben Øresund.
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Standerstrygning lørdag den 29. oktober 2016
Sæsonens sidste tur blev for de 19 tilmeldte en lidt blæsende fornøjelse med modvind ud til B&W klub, hvor vi spiste vores medbragte mad, men med god medvind
retur til klubben. Undertegnede havde nøglen til B&W, men vores båd kom sidst
frem, da vi havde problemer med roret, som var hoppet af, da vi skulle ud fra pontonen. Da vi var kommet af sted, opdagede Alice, at hun ikke kunne styre båden, så
hun fik sin ilddåb med at styre med hjælp af kommandoer over til KR’s ponton, så
roret kunne sættes på plads igen. Mens vi spiste frokost, skulle vi så svare på
Valther’s drilske spørgsmål, som i år var næsten lige så drilske for Valther.
Standeren skulle jo stryges og efter formandens tale, var det Henrik som fik æren at
stryge den. Flaget blev taget ned af Kurt S med hjælp af Claus. Efter hurraråb for
klubben kunne vi alle komme i læ i klubben og få noget at varme os på.
Og så skulle der festes og igen, igen var det Margit og Mads, der sørgede for noget
lækker mad til os.
I år skulle der uddeles 18 flidspræmier, 2 guldårer og 16 sølvårer, og af dem var der
hele 9 førstegangs præmier alle i sølv. 2 kaniner fik en sølvåre, Anders med 600 km
og Kurt fik sneget sig op på 629 km. Elsebeth fik guld sammen med Søren som har
roet flest km, nemlig 1574 samt flest langturskilometer 499, og dermed fik han et
emblem til den trætte roer. Stort tillykke til alle.
2016 har været en rigtig god rosæson, og der er roet rigtig mange kilometre i år, i alt
26.237. Faktisk skal vi helt tilbage til år 2000 for at finde et år med flere roede kilometre. Som gamle medlemmer kan huske, så var det det år, at Peter Clausen ville ro
2000 km, men endte med at ro over 3000 km (en rekord der bliver svær at slå).
Tak til alle for en rigtig god rosæson med stor aktivitet (flere dage, hvor vi næsten
ryddede bådhallen for inriggere) og tak for en god dag.
Pia
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Svømmeprøver 2017
For at få lov til at ro skal din svømmeprøve ikke være mere end 5 år gammel. Så
måske er det en god ide at bruge den mørke tid til at komme i svømmehallen og få
svømmet de 500 meter.
Er du nye i klubben og vil på vandet i den kommende rosæson, kan det også være en
god ide at få aflagt prøve inden standeren bliver hejst. Det gælder helt ny medlemmer, men også for medlemmer, som ror eller har roet i andre klubber.
På hjemmesiden under ”Roning” findes en formular, som kan bruges til dokumentation af svømmeprøven.
Pia
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Copenhagen Harbour Race
CHR Copenhagen Harbour Race løb ind i meget kraftig vind med vindstød på op til
15 m/s, så kun inrigger løbene blev gennemført.
Det planlagte otterløb med de mange ottere måtte desværre aflyses.
Roklubben SAS blev derfor base for både inriggerløbene og inriggererstatning for
otterløbene. Det betød maksimal pres på såvel vore hjælpende medlemmer som på
vores både, klubhus og bad.
Der var ros til Roklubben SAS for masser af stemning og hjælp at hente, når alle
inriggerne skulle i og op af vandet.
Roklubben SAS blev nr. 5 i inrigger herrer og nr. 7 i inrigger mix 2-åres samt nr. 18 i
inrigger mix 4-åres.
Erik Nielsen

KM Jagerklubben 2016
21 KM jagerne ialt har roet 13.114 KM ud af roklubbens totalt roede KM på 26.237.
Nogle har nået deres mål andre har ikke.
Ved standerstrygningen blev følgende festudvalg udtrukket: Vibe, Emil, Kim og
reserve Alice. Festudvalget har til opgave at indkasserer de manglende KM kroner
og afholde en fest i januar eller februar 2016.
KM jagernes fest er aftalt til lørdag den 11. februar 2017. Indbydelse sendes til hver
KM medlem.
For Vibe, Emil, Kim, Alice
Erik Nielsen
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8GP (4GP) stafet på en romaskine
DFFR / Worldwide Turnering med et stafethold på et Concept2 ergometer.
Roklubben SAS havde 2 hold med i 60+mix til 4GP i 1. runde. Resultatet blev en 1.
og en 2. plads. De 2x(4x500M) blev roet på 15.13.1 min og 15.31.5 min.
Vi har igen 2 hold med i 60+mix til 2. runde. Hold 1 har allerede roet de 12500M på
47.46.8 min.
Flere hold kan deltage f. eks seniorhold 4/8GP. Find et hold og aftal en dag for roning af 2. runde senest 15. december.
Erik Nielsen

Motionsturneringen per 31/10 2016
Der blev sat ny gennemsnitsrekord i Motionsturneringen 2016 på landsplan. Det
samlede resultat er, at 5.135 roere fra 48 roklubber i alt har roet 1.942.558 KM. Det
giver et gennemsnit på 378 KM/roer.
Roklubben SAS sluttede i 2. division som nr. 3 med 386 KM i gennemsnit per aktiv
roer. Det er en forbedring ift. sidste år, hvor vi blev nr. 8 i 2. division. Godt roet!
Erik Nielsen
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KM top 30—Rosæsonen 2016
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Kalenderen

December
Januar
Februar

Marts
April

01.
17.
31.
05.
27.
28.
02.
11.
15.
23.
02.
28.
30.
01.

18:00
18:30
10:00
18:00
18:00
10:00
18:00
18:00
19:00
19:30
18:00
18:00
18:00
15:00

BY-Orienterings løb
Traditionel julestue
Nytårsspin
BY-Orienterings løb
Deadline VelRoet
DM i ergometerroning
BY-Orienterings løb
KM-jager fest
GAS generalforsamling
Generalforsamlinger
BY-Orienterings løb
BKC tirsdags løbene slutter
BY-Orienterings løb
Standerhejsning

Faste aktiviteter i vinter sæsonen:
Tirsdage

18:00
20:00

Torsdage
20:00
Rospinning:

BKC løb
Alice’s madder
Klubaften
Alice’s madder
Se hjemmesidens rospinnings kalender
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Traditionel JULESTUE i Roklubben SAS
LØRDAG den 17. december 2016 klokken 18:30

Selvfølgelig fortsætter vi den gamle tradition med ”julestue” i din Roklub. Vi skal
traditionen tro have gule ærter i stor gryde, med fedt flæsk og sul, medisterpølse,
stærk sennep med rugbrød, brændevin og juleøl, Lis’s pandekager m/is og solbærrom, juletræ (pyntes først i december af de unge) røde duge på bordene, synge og
danse om træet i en pyntet klubstue, løbe ”nu er det Jul igen” på hele grunden, nyde
hinandens selskab, levende lys i vinduerne, ankomst af julemand, som har gaver
med, snak og masser af hygge.
HUSK at skrive dig på listen på opslagstavlen senest torsdag
den 15. december.
Skriv også gerne om du kan hjælpe før, under og efter festen.
Prisen for alt dette bliver som sædvanligt igen i år yderst rimelig, og drikkevarer kan købes til klubbens sædvanlig priser.

Husk at medbringe dit gode humør og en gave til ca. 30,-kr.

For festudvalget
Karsten 5153636
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