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I denne ekstra udgave kan du læse om Amager Regatta og resultatet af Sved På Panden som redaktøren 
havde overset i sin mailboks - det giver til gengæld plads til en ekstra annonce for den Unge Julefrokost! 

Ekstra UDGAVE - grundet redaktørens uopmærksomhed ….
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                       Sved På Panden


Så er SPP 2017 overstået, SAS havde 5 hold + et Kaninhold med, og 
alle har gjort det godt igen. 

Der var lavet en lille smule om på noget af konkurrencen i år, da 
Forberingskonkurrencen udgik og Rising Star konkurrencen kom ind, og her lå 
Team JESus på en 3.plads længe, men da Hold 303 fra HDR har roet alle løb  
blev det til en samlet 4. plads - og alle SAS hold er mellem de 10 bedste i denne 
konkurrence.


Og den samlet stilling kom til at se sådan her for Roklubben SAS:


8.   plads  SAS 866, Team JESus

13. plads  SAS 850

19. plads  SAS 858 Hr.&fru Jensen

23. plads  SAS 853 Det blandet hold

25. plads  SAS 877 Flying XXX


Vi havde kun ét Kaninhold (SAS 899 Kaninhåbet) med i år, og har roet 3 løb  
hvilket rakte til en samlet 6. plads.


Godt roet alle sammen!

Michael 
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               Amager Regatta 2017 
Årets vigtigste regatta for de 5 Amager klubben blev afhold af Dragør Roklub i år. 

Jeg siger det med det samme, at jeg ikke kunne deltage i år, da jeg havde booket ferie 
på Isle of Man for at se Classic road race, men jeg synes selv at jeg fandt en god afløse i 
Vibe, til at overtage de pligter, som jeg som Kaprochef normalt skal klare, stor tak til 
Vibe.


Jeg kan læse mig frem til at alle havde en dejlig dag med godt vejr, og at det blev en tæt 
affære i den samlet sejr til SPEJLET, hvor der ARK vandt med 1180 point og SAS blev 
toer igen 1148 point. Men som så mange gange før,  så vinder SAS altid Festen bagefter, 
da vi altid er de sidste der går.


Sidste år startede det hele med et bestyrelses-løb, med deltagelse af de forskellige 
roklubbers bestyrelsesmedlemmer, det blev i år afløst af et +70 år løb, hvor Øresunds 
ældre roer vandt. Det løb tæller dog ikke med i den samlet stilling.


Sådan her blev det for de 11 løb som SAS deltog i.


Løb 0. 2. plads tæller ikke med den samlet stilling

Løb 2. 1 og 2. plads

Løb 5. 1. plads

Løb 6  1. plads

Løb 8. 2 og 4. plads

Løb 9. 1 og 3. plads

Løb 10. 1. plads

Løb 12. 2. plads

Løb 14. 2. plads

Løb 15. 1 og 3. plads

Løb 16. 1. plads


Så ialt blev det til 7. første pladser, 4. anden plaser, to tredje pladser og en fjedre plads.


Stor tak til alle der deltog i Amager regatta 2017 og HUSK at til næste år er det SAS 
der afholder Amager regatta og her skal der gives GAS, og det gælder på vandet 
og på land. 

Vel roet 

Michael  
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Julefrokost

Lørdag 25/11 kl. 16:00

Medbring en ret

til julebuffetbordet.

Underholdning kan forekomme.

Tilmelding på opslagstavlen.

Vel mødt,
det selvbestaltede julefrokostudvalg
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