
Vel Roet Juni - Juli 2017 

I dette nummer kan du bl.a. læse om: Velkommen til nye medlemmer, Nyt fra ro-chefen 
og blændende ro-reportager fra årets første madpakketur, Tre mand i en båd, og solens 
opstandelse pinsemorgen. Du kan også læse om KM-Jagerklubben og SPP.  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Nyt fra ro-chefen 

Ro-chef Kristine Schwartz 

Efter et vellykket åbent hus-arrangement er maj gået med instruktion. Jeg har haft 
fornøjelsen af hjælpsomme og opmærksomme instruktører, der altid giver en 
ekstra hånd. Tak for det!


Jeg har researchet lidt hos andre klubber, hvordan de laver deres bådhold på 
klubaftenerne, så alle får opfyldt deres ønsker om fx turlængde. Konklusionen er 
den samme: det er svært at gøre alle tilfredse!


Nye tur-længder 

Lad os prøve med to kategorier på tavlen fremover: Kort tur og lang tur.


Der har været tilkendegivelser om, at det kunne være godt med en ro-mulighed 
mandag aften. Jeg kan sagtens oprette nogle mandagshold i kalenderen på 
hjemmesiden. Så kan interesserede melde sig på. Holdene sættes fra gang til 
gang.

Kristine 
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Velkommen til de nye kaniner! 

Al begyndelse er svær, den 2. maj begyndte med lidt tørroning, dog med udsigt til vand.


I har knoklet hårdt for at blive klar til at begynde jeres rokarriere for alvor. 
Jeg har oplevet godt humør, gå-på-mod, overskud og velvilje – fra kaniner 
men også fra alle instruktørerne. Tak! 

I har hver især jeres menneskelige kvaliteter, ligesom I også er ved at udvikle jeres 
individuelle ro-temperament. Herunder forsøger jeg at opridse tre ro-identiteter, 
som I kan pejle efter.


Standardkanin: Du prioriterer at komme tirsdage og torsdage for at ro, enten 
langt eller kort. Det foregår ved, at du møder i klubben før 17.30 og skriver dit 
navn på tavlen, og bliver derefter tildelt et bådhold.


Hurtigkanin: Du kommer gerne tirsdage og torsdage, men vil også gerne træne 
på andre tidspunkter. Du kunne måske tænke dig at prøve kræfter med SPP 
(Sved På Panden-kaproning) eller på anden måde presse dig selv på både teknik 
og form. Snak med Kristine, hvis du har nogle ideer eller ønsker i den retning.


Outriggerkanin: Du vil gerne snuse til outriggerroning, som betyder ekstra fokus 
på teknik. Her er Michael bagmanden, der får det hele til at gå op. Snak med 
ham, hvis du vil være med til at ro lange, smalle, hurtige både.
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Det ene udelukker ikke det andet. Alle er altid velkomne på langture og til andre 
arrangementer, og ingen er forpligtet over evne. Hvis du er nysgerrig eller bare 
interesseret, så spørg endelig.


Jeg glæder mig til at lære jer bedre at kende, ligesom jeg glæder mig til at ro med 
jer alle!


Kristine 
P.s. Husk kanindåb den 19. august 
 

VELKOMMEN til de mange nye aktive medlemmer siden 1. april 
2017: 


Thorkil Vad Jessen

Nielsen, Sine (har roet i Lyngby)

Pedersen, Jannick

Keane, Inga

Beck-Møller, Dennis

Olsen, Flemming

Schnor, Helle (har roet i Gefion)

Christensen, Torben Møltoft

Lilja, Beth (har roet i Roskilde)

Bæklund, Anne Elisabeth

Pedersen, Klaus

Ørum, Carina

Lyng, Jens (ror i Hvidovre)


Og tag godt imod vore nye aktive medlemmer, så alle kan føle sig godt tilpas i Roklubben SAS. 


Erik Nielsen
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KM JAGERKLUB for 2017 

Tilmelding til KM-jager klubben 2017 var åben for ”gamle medlemmer” 
til 31. maj 2017. Der er pt tilmeldt 23 medlemmer. 

Tilmelding til KM-jager klubben 2017 er åben for "nye medlemmer" til 30. 
juni 2017. 


Deltagelse koster 75 kr., som betales til kassereren ved tilmelding.

Tilmeld dig på opslagstavlen i roklubben.


Sæt dit mål senest 31/5 hhv, 30/6 for antal roede KM (min 300 km), som du 
vil opnå inden standerstrygning. Målet kan ikke ændres efter 31/5 hhv 30/6. 


Når du ikke dit mål, skal du betale 1 kr. per manglende km. Dog max 300 
kr.,  plus til 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
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Årets første fællesudflugt med Roklubben Øresund gik til Trekroner den 7. maj. Vi 
var ti afsted med to, Lena (i fin form) og Lars fra Øresund, fordelt på Hardeknut og 
Hugin. 


Vejret var ikke det bedste: køligt og med en frisk vind, så ikke mange var lokket på vandet den 
formiddag.


Det var dagen efter den sørgelige dødsulykke i Inderhavnen, så vi rejste årene, da vi passerede 
Langebro.


Som mange har bemærket, er afspærringen foran marinestationen på Holmen fjernet. Det 
betyder ikke, at man frit kan sejle ind i området. Der er tydelige forbudsskilte, når man går vest 
om afspærringen. Da vi passerede området stod en minestryger/minelægger ud fra kajen, som vi 
nødigt ville have været i klinch med (tak til Kim for kyndig vejledning).


Der var trængsel omkring bøje nr. 1, hvor 
en kanalturbåd fik sig klemt ind mellem 
os og Dannebrog. 


På Trekroner fandt vi et sted uden for 
meget vind, og vi kunne hente 
madpakkerne frem. Der var både ekstra 
drikkevarer (tak til Kristian) og kiks.


Frokosten trak ikke unødigt i langdrag og 
snart ville alle gerne på vandet igen for at 
få lidt varme i kroppen. Lis og Kristian 
måtte tage den kolde omgang som 
styrmænd det første stykke, der gik over 
til den gamle frihavn, hvor vi (igen) kunne 
besigtige containerne til bådene fra 
Svanemøllehavnens roklubber. 
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Der er nu sat en ny sliske op til brug for at får bådene i vandet.


Under Langelinjebroen og via Christianshavns Kanal, som var fredfyldt som en mandag 
formiddag, nåede vi hjem midt på eftermiddagen, hvor vi afsluttede dagen med kaffe og 
Kristians og Lenas squash kage (tak, igen og til Lena), mens solen langsomt brød frem gennem 
skyerne.


Anders 

GRILL-GAS 
Søndag, den 13. august 2017 

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 tlf. 32 55 90 32 

                       Bent Beltoft  tlf. 32 53 71 12 

Eller på opslaget i roklubben. 

Tilmelding senest den 10. august 2017 

ALLE ER VELKOMNE 
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TRE MAND I EN BÅD 
-for ikke at tale om den fraværende hund. 

af 
Jeronimus K. Jeronimus 

En rejseberetning fra en langtur i det Sydfynske Øhav med Erik 
Nielsen, Søren Uldall og jungmand Kurt E. Schmidt 

Efter lange planlægningssamtaler i den hyggelige roklub, eller 
under 
bortskaffelsen af 
sjatholdige flasker 
sammesteds, 
mødtes tre raske 
venner - for ikke 
at tale om 
hunden, som 
udeblev, - foran 
Svendborg 
Roklub og fik 
udleveret en båd. 
Men inden 
søsætning var det 
M-tid, thi før, 
under og efter enhver sådan rotur er det uomgængeligt 
nødvendigt med rigelige mængder Mayonaise! 

Båden, Hirsholm, mærkværdigvis opkaldt efter et posthus i 
Nordsjælland selvom det var stavet forkert, var sådan set meget 
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nem at få i vandet. Dvs. efter vi havde båret, slæbt og kørt 5-6 
andre både ud af bådehuset. Og ind igen bagefter. Vel søsat skulle 
den læsses. Vi bar nu proviant og bagage ned på ponton'en. 
Selvom vi havde indskrænket bagagen til det absolut allermest 
nødvendige, viste det sig vanskeligt, at få plads til alt. Især den 
40 fods container med forsyningerne af Mayonaise og ferskvand, 
som hovmester Erik havde medbragt, voldte problemer. Og 
tyngede i nogen grad båden. For slet ikke at tale om hunden.  

Søren havde meldt sig som søfyrbøder og havde allerede jævnligt 
tilset fyrstedet. Så der var fuldt damptryk på kedlen, da vi omsider 
stod Svendborgsund ud for bliden bør og medstrøm. 

Smådiset var det, 
men dette farvand er 
en nydelse i alle 
vejrlig. Allermest fra 
lave fartøjer i hvilke 
landkendingerne er, 
som naturen har 
ment dem. 

Skarø var 
førstedagens mål. 
Svendborg Roklubs 
hytte med alle 
moderne bekvemmeligheder findes nemt ved roden af en vældig 
odde, som i disse år vokser længere mod Nord. 
Fra forrige århundrede går der frasagn om gæstfriheden, fester og 
opulente måltider her. Babette har boet her i fordums tid. Og 
drevet et foretagende ved navn Skarø-grillen. 

Ak, hvor forandret! 

�10



Vel Roet Juni - Juli 2017 

Skarø-grillen i det nedlagte svinehus er omdannet til Café 
Sommersild. Som var lukket pga konfirmation. Uden musik. Uden 
 Mayonaise. Uden oksekød. Ak, hvilket sørgeligt sædernes forfald! 

Men i Ishuset fandt vi redningen, 3 Cup Noodles. Og en spand 
varm og prima stærk økologisk kaffe. Nudlerne tog vi med tilbage 
til hytten, og jungmanden agerede kok under den vanskelige 
tilberedning. Underligt nok til alles tilfredshed. Efter lidt avec til 
kaffen i Skarø Is var der bufmik for alle, fraregnet hunden. 

Morgenen derpå kom med en tåge så tæt, man ikke kunne se fra 
forstavn til ror. Betænkelige var vi, da Marstal var næste delmål. 
Tågen lettede først 1115. Oprindeligt ville vi have gået via 
Ærøskøbing, men tågen var her vor redning, som det følgende vil 
vise. Altså Marstal direkte. Dog med fortræffelig M-pause på 
Birkholm. Dette ø-hav breder sig for ens øjne som en åbenbaring, 
jo længere man kommer, des videre udsigt.  

Øerne ligger som perler på 
en snor, hvor man langsomt 
ser mere af perlerækken. 
Marstal dukkede op i det 
fjerne. Kraner og 
værftsbygninger steg af 
havet, Halmø om styrbord. 
Vort mål var Verdens 
Farligste Hav, en lavvandet 
lagune lige syd for havnen 
omkranset af Eriks Hale.  
Altså ikke vor navigatør/
hovmester, men en anden 
Erik. Dets farlighed består i, 
at alle børnene, som bader 
her ikke er ganske tætte.  
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På stranden stod velkomstkomiteen parat. Med remedierne til en 
Marstaller, en stedlig skik af stor værdi: Man blande nogle dråber 
Riga-balsam med den hvide Brøndum, tømmer glasset halvt, råber 
Frit Ærø! med klar røst og drikker resten. Derefter blev vi 
mistænksomt udspurgt, om vi havde lagt vejen forbi Pøt, der er 
det sted, vi kalder Ærøskøbing. Dens få indbyggere er Pøtboer, og 
ingen ordentlige folk dyrker omgang af nogen art med disse. Da vi 
jo heldigvis havde undgået denne skrækkelige skæbne, fik vi lov at 
gå i land og blev inviteret til overdådig spisning med ferskvand. 
Fra Albani. Og privat rundvisning på Søfartsmuseets udendørs 
arealer og værft ved Annemette og Guillermo.  

Inden da var det dog tid til sommerbadet. Kun Erik havde en 5-
krone til det varme vand, og vred blev han, da der ikke kom vand 
af bruseren! Vi andre hjalp ham ved at tænde for den. Selv klarede 
vi en etagevask. Så er det da heldigvis overstået for i år!  Ret så 
trætte endte vi aftenen med lidt mere vand i campinghytten. 

Dagen derpå havde vi 
mere ferskvand end vi 
var kommet med, 
formentlig fordi vor 
foragt for Pøtboerne 
var faldet i 
Marstallernes smag. 
Fortrøstningfulde 
gjorde vi Hirsholm 
flot, og satte kursen 
mod Rudkøbing, der 
ligger så smukt ved 
Siøbroen. Stadig for 

medbør og -strøm. Erling  tog imod og viste RR frem. Her kan man 
overnatte i roklubben for en slik. Og endelig, endelig fik 
søfyrbøderen sit blodrøde oksekød. Med rødt ferskvand dertil. På 
billedet man se hvordan. 
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Sidstedagen oprandt med småregn, og jungmanden bandede stygt. 
Han skulle hente brød til Mayonaisen. Men Rudkøbing er en dejlig 
by i regnvejr, og i Brugsen var kaffen klar. 

Stovt stod de danske sømænd, for nu ikke at nævne hunden, mod 
Vemmenæs. Stadig medbør. Men der kom mere vind, end DMI og 
YR havde lovet, efter næsset. Søerne brød, og lidt kom i båden. 
Regnen tog til. Og da vi endelig nåede i læ i Thurø Bund, og kunne 
skifte, var det faktisk rart. Jungmanden skulle nok have holdt midt 
i renden for at undgå brodsøerne … 

Tilbage i Svendborg til varmt bad, tørt tøj og civilisationen var det 
M-tid igen. 

På falderebet skal det nævnes, at jungmanden til hver en tid tager 
hyre med Erik og Søren hvorsomhelst, og i det Sydfynske Øhav 
med hvemsomhelst. 
 

SPP 
Så er der kommet gang i Sved På Panden, der er allerede blevet roet 
fire runder med stor tilslutning fra mange roklubber her i København.  

Roklubben SAS har hele fire bådhold med og de klarer sig rigtig godt i den 
nye konkurrence Rising Star, hvor alle fire hold ligger mellem de 10 bedste.


Nu er der sommerferie i SPP, så næste runde er mandag d.14 august i 
Sydhavnen (Roklubben SAS). Det er også her at Kaninkonkurrencen går i 
gang, hvilket betyder at nye roer fra i år kan dyste imod alle de andre 
kaniner fra andre klubber, så det er bare med at komme i gang med at 
træne.

Michael Olesen 
Kaproningschef  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Vores tapre udsendte Dorthe Jensen, Jan Hellesøe og Kristine Schwartz, vandt hæder - selvom de ikke vandt. 

I år var SAS repræsenteret, tre mand høj, ved den årlige ASCA 
kaproning. British Airways stillede med hele otte mand og en 
kvinde!

Det gjorde udgangspunktet for kaproningen en smule ulige. Dels havde SAS ikke nok 
roere til en hel båd, så vi lånte John fra BA. Dels var BA hurtigere på helt korte distancer. 

(Havde vi roet 100 m mere, havde vi taget 
dem!) Dels havde Lufthansa 
hjemmebanefordel.


Som nogen måske allerede har hørt, 
formåede vi altså ikke at tage trofæet med 
hjem. Det ville ellers pynte på hylderne i 
klubstuen, så vi er forfærdelig kede af at 
måtte efterlade det syd for grænsen!


Udover selve ræset bød vennerne fra 
Lufthansa på en kanalrundfart i de 
hamborgske floder. Vi oplevede en stor 

gæstfrihed, og vores ophold i klubben var ganske luksuriøst.


Det var en dejlig tur, som vi ser frem til at gentage.


Kristine  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Pinsetur fra SAS 
Midt om natten brød en enkelt fireåres det sorte vandspejl, mens himlen rødmede i 
øst. 

 Vejrudsigten havde været utilregnelig, og både regn og skyer lurede rundt om hjørnet.

Kun jeg selv havde tidligere oplevet pinsesolen fra robåd. Derfor var jeg glad for, at alle 
bekymringer angående vejret var ubegrundede.


Fire SAS-roere og en enkelt fra Lufthansa oplevede Københavns Havn i dyb stilhed. 
Først da vi nærmede os Refshaleøen, blev roen spoleret af Distortions sidste musikalske 
krampetrækninger.


Bag Trekroner ventede vi tålmodigt og blev belønnet, da pinsesolen steg over Øresund i 
smukkeste stil.


På vej hjem forsynede vi os med morgenbrød på Christianshavns Torv og blev hjemme i 
klubben mødt med friskbrygget kaffe. Tak, Søren!


Vi savnede en snaps fra snapseklubben. Vi savnede flere at dele oplevelsen med. Og vi 
savnede Roklubben Øresunds dejlige selskab.


Men smukt, det var det nu alligevel.


Kristine 
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Rostatistik 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Alle ture Langture KM-Jagerklubben
ture km ture km Mål Mangler Overskud

1 Kurt Schmidt 19 310 1 76 1190 880
2 Lis Krøner 22 304 1 31 1200 896
3 Erik Nielsen 17 225 2 107 1000 775
4 Kristian Bøckhaus 17 222 801 579
5 Mads Bjørn Hansen 17 195 850 655
6 Charlotte Wulff 14 194 1 31
7 Dorthe Maltesen Jensen 14 192 2 67 400 208
8 Anders Bjørneboe 15 186
9 Stine Bols 19 184 600 416
10 Kim Kjelstrup 12 172 1 31 610 438
11 Stina Styker 13 168 1 50 320 152
12 Frede Madsen 10 162 1 31
13 Poul Jensen 9 159 1 50 600 441
14 Søren Uldall 6 154 2 107 1000 846
15 Christian Benne 14 146
16 Henrik Corfitsen 10 135
17 Claus Larsen 13 126 601 475
18 Flemming Riis 12 123 400 277
19 Kurt Jørgensen 9 121
20 Robert Hagen 8 111
21 Emil Andreassen 12 109 600 491
22 Mette Grau 5 108
23 Søren Bekker Hansen 8 100 350 250
24 Jan Hellesøe 11 93 1 17
25 Jørgen Adamsen 6 83
26 Kristine Schwarz 11 83 1 17 300 217
27 Alice Larsen 8 77 701 624
28 Pia Boel Madsen 4 72 1 31
29 Virgilio Montes 6 72 302 230
30 Camilla Gustavsen 7 71 325 254
31 Sofie Vangsgaard 7 71
32 Jan Peter de Baan 8 68
33 Marianne Barfod 6 68 301 233
34 Michael Olesen 16 68
35 Henrik Jørgensen 4 55
36 Vibe Jørgensen 7 53 400 347  
37 Susanne Nellemann Nielsen 5 51
38 Karen Jensen 7 50
39 Flemming Olsen 7 46  
40 Bente Andreasen 6 41
41 Jesper Krog Slot 4 41 300 259
42 Klaus Pedersen 6 41
43 Lars Tang Mikkelsen 3 41
44 Pia Sonnenborg 3 41
45 Inga Keane 7 40
46 Philippa Halton 6 39
47 Torben Møltoft Christensen 6 39
48 Tanja Kjeldal Pauly 4 37
49 Anne Bæklund 6 36
50 Dennis Beck-Møller 5 36
51 Thorkil Jessen 5 34
52 Barbara Hetrodt 3 32
53 Rene Jensen 2 28
54 Gunhild Marcussen 2 24
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Og her er et billede for at fylde en tom plads. Vores tapre hold in action i Hamburg. 
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55 Kenneth Kronborg 2 24
56 Lone Mikkelsen 2 23
57 Helle Clemensen 2 20
58 Jens Lyng 1 14
59 Helle Schnor 1 11

Gæst 19 888
Total Alle ture Langture KM-Jagerklubben

ture km ture km Mål Mangler Overskud
Medlemmer 491 5629 16 646 13151 9943
gæster/prøveture/SPP 19 888
Ialt roet 510 6517 16 646

0

Bådene Alle ture Langture
ture km ture km

1 MIMER 25 346 1 50
2 GAUTREK 30 273
3 HUGIN 17 232
4 HARDEKNUT 15 177
5 SNOOPY 9 113
6 SKJALM 10 104
7 HUMLE 9 79
8 FRIDLEV 7 67
9 FASTE 5 46
10 KAARE 5 42
11 SULKE 3 27
12 EMBLA 2 20
13 ARILD 3 18
14 OTTAR 2 15 0
15 INGEMUND 2 12
16 GODFRED 1 6

Andre både 8 224
Ialt Både 153 1801 1 50
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Kalender 
16 Juni 2017

	 	 Fredag 16 Juni 2017 - Søndag 18 Juni 2017 16:00 - 22:00


BA BESØG

23 Juni 2017

	 	 Fredag 23 Juni 2017 18:30 - 23:59


SCT HANS

25 Juni 2017

	 	 Søndag 25 Juni 2017 11:00 - 14:00


BØRNEDAG, MINIROERE

30 Juni 2017

	 	 Fredag 30 Juni 2017 15:00 - 23:00


Udlån af klubhus

01 Juli 2017

	 	 Lørdag 01 Juli 2017 11:00 - 14:00


DSR på frokost-visit

02 Juli 2017

	 	 Søndag 02 Juli 2017 09:00 - 18:00


Madpakketur Amager Rundt

06 August 2017

	 	 Søndag 06 August 2017 09:00 - 18:00


Madpakketur til Ishøj

13 August 2017

	 	 Søndag 13 August 2017 12:30 - 20:00


GAS GRILL

14 August 2017

	 	 Mandag 14 August 2017 17:30 - 20:00


SPP (fra SAS)

19 August 2017

	 	 Lørdag 19 August 2017 15:00 - 23:59


KANINDÅB

24 August 2017

	 	 Torsdag 24 August 2017 17:30 - 20:00


SPP (fra HDR)

26 August 2017

	 	 Lørdag 26 August 2017 11:00 - 22:00


AMAGER REGATTA 
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http://www.roklubbensas.dk/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=486&Itemid=140&year=2017&month=06&day=16&title=ba-besog&uid=32c0a8632d31ee7705517cc96b35802e
http://www.roklubbensas.dk/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=487&Itemid=140&year=2017&month=06&day=23&title=sct-hans&uid=6f0e9f184af082bc7d16c2ec52178fe5
http://www.roklubbensas.dk/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=494&Itemid=140&year=2017&month=06&day=25&title=bornedag-miniroere&uid=f8229bb66089c1df560c1632a9ea9851
http://www.roklubbensas.dk/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=490&Itemid=140&year=2017&month=06&day=30&title=udlan-af-klubhus&uid=070e9fcb73625d2a4117330aaac78878
http://www.roklubbensas.dk/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=498&Itemid=140&year=2017&month=07&day=01&title=dsr-pa-frokost-visit&uid=95ad71fdc2a6612d36c5bb9b2075a93e
http://www.roklubbensas.dk/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=453&Itemid=140&year=2017&month=07&day=02&title=madpakketur-amager-rundt&uid=3919cdd1a6b083ca67c0d78dfbf90bb5
http://www.roklubbensas.dk/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=454&Itemid=140&year=2017&month=08&day=06&title=madpakketur-til-ishoj&uid=af7d1e2422d9a65c081f782404f019d6
http://www.roklubbensas.dk/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=493&Itemid=140&year=2017&month=08&day=13&title=gas-grill&uid=229a4e87d8082bdfc701234dc28ec459
http://www.roklubbensas.dk/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=461&Itemid=140&year=2017&month=08&day=14&title=spp-fra-sas&uid=9033a844f366b51a992e94f6c9496468
http://www.roklubbensas.dk/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=495&Itemid=140&year=2017&month=08&day=19&title=kanindab&uid=121dc5e0447c9790e2059684ba89cda0
http://www.roklubbensas.dk/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=462&Itemid=140&year=2017&month=08&day=24&title=spp-fra-hdr&uid=961bfad29b7e99759f2f1a9b2c45cb54
http://www.roklubbensas.dk/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=477&Itemid=140&year=2017&month=08&day=26&title=amager-regatta&uid=b97614802b39e05d5086fd9d59acbba7


Vel Roet Juni - Juli 2017 

Bagsiden 
Tante Edith’s brevkasse

Kære Tante Edith, 

Hvad er Klubånd? 
Venlig hilsen Sætternissen 

Kære Sætternisse,


Jeg er meget glad for det spørgsmål!


 Den latrinske forklaring: Klubånd er det organ - vi udvikler via fællesskab. Det ligger lige ved 
sidebenet, og er tæt forbundet til rygraden.

 Det er et uforklarligt fænomen, der gør at vi nyder at være sammen i festlige lag. Men også det 
depot af energi, til at give den en skalle - når æren skal forsvares, overfor de store søslag som  - 
der venter forude med regatta, Harbour Race og andre begivenheder, hvor vi kan forsvare 
klubben.


 Det er også i den forbindelse godt at synge - Bare spørg Kristian B.  der altid gerne bringer 
sangbøgerne frem.


De roligste hilsner, Tante Edith

Kære Tante Edith 

Spørgsmål fra en interesseret læser: Hvor er interviewet med Lis Krøner, 30-års 
jubilaren? 
  
 Dette er også lidt af et mysterium. Redaktionen af Vel Roet forsvarer sig med, at jubilaren er en 
vanskelig kvinde at få fat på. Der har været flere fælder sat ud, som er blevet fejet af banen - her 
kan man så se lidt af den imponerende baggrund, som jubilaren har - med bl.a. fejekosten. Hun 
er god til at feje, vaske og lagerbestyre. Grundet alle de år, hvor hun egenhændig har stået for 
rengøringen af klubben og tirsdagsforplejningen.


 Jeg har fra Rygters Bureau fået oplyst at den journalist, der har fået opgaven i skrivende stund 
har planer om, at lokke jubilaren i baghold.


De roligste hilsner, Tante Edith 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