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Nydøbte kaniner og døberne. Velkommen i klubben. 

 I dette nummer kan du bl.a. læse om Standerstrygning den 26. oktober, Amager Regatta, om kommende 
begivenheder som løvfaldstur, vinterroning, by-orienteringsløb og Julestuen; og selvfølgelig om SPP,  Gasgrill 
og lidt mere.  

Medlemsblad for Roklubben SAS og 
SAS Rowing Section 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Formand Alice Larsen 28 91 32 90 formand @ 
roklubbensas.dk

Næstformand Kurt Schmidt 60 17 68 89 kuesch @ hotmail.com

Kasserer - udlejning af 
klubhus

Erik Nielsen 23 43 63 34 kasserer @roklubben 
sas.dk

Kaprochef - udlån af 
både til SPP

Michael Olesen 21 65 23 61 
42 40 88 65

michealolesen_4 @ 
msm.com

Rochef - ungdomsleder Stine Bols 22 84 13 43 stinebols @gmail.com

Sekretær (udlån af både) Poul Jensen 52 39 01 87 poujen @ hotmail.com

Suppleant til 
bestyrelsen

Flemming Riis 53 84 43 01 riis.herning @ 
gmail.com

Suppleant til 
bestyrelsen

Tanja Kjeldal Pauly 28 11 69 44 tanne @ brygge.dk

Suppleant til 
bestyrelsen

Charlotte Wulff 21 60 82 64 wulff.charlotte 
@gmail.com

Uden for bestyrelsen

Ungdomsafdeling Vibe A. K. Jørgensen 20 75 90 45 vibe.akj @gmail.com

Universitetsroning Bjørn Dohrn Petersen unironing@roklubben.s
as

Hus- og parkforvalter Henrik Corfitsen 58 52 19 01 slange @ privat.dk

Materialeforvalter Karsten Felland 32 51 63 61
51 53 63 61

karsten.felland@gmail.
com

Formand for 
Støtteforeningen GAS

Lis Krøner 32 55 90 32 liskroener @gmail.com

Oldfrue LEDIG LEDIG LEDIG

Webmaster Claus Larsen 21 68 90 62 webmaster 
@roklubbensas. dk

Redaktør af Vel Roet Marianne Barfod 22 44 94 64 velroet @ 
roklubbensas.dk

ROKLUBBEN SAS
Rundholtsvej 95, 2300 S


www.roklubbensas.dk


Tlf.: 20530180


Bank Nordik:6507 3050475769 
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Sved På Panden 2019 
SPP har i år været meget vellykket med rekordmange deltagende både. 

SAS deltog med tre inriggere i de 8 runder á 10 km, der afvikles med 4 før sommerferien 
og 4 i eftersommeren. Hver anden gang roes i Havnen, hver anden gang fra Hellerup 
Havn. I kaninkonkurrencen på 4 løb i eftersommeren deltog SAS med ”De vilde kaniner”.


SAS ”Senior 1” i en 4’er klarede sig bedst og blev nr. 4 i Rising Star efter tre ARK-både. 
Båden blev samlet nr. 13 i Inrigger konkurrencen.  Godt gået af Anders Bjørneboe (fast 
styrmand med Klaus Krøigaard som vikar), Erik Nielsen (stroke), Allan Vendelboe, Jan 
Hellesøe, Charlotte Wulff og Kristian Bøckhaus.


SAS ”Sydhavnspiloterne”, en 4’er med Poul Jensen, Kristine Schwarz, Michael Olesen, 
Christian Benne, Bjørn Dohrn, Mads Bjørn Hansen, Daniel Ward og Kenneth Kronborg 
var hele tiden på jagt efter seniorerne. De blev nr. 6 i Rising Star og samlet nr. 16 i 
Inriggerkonkurrencen.


SAS ”Piraterne”, en 2’er med et mandskab, der overlappede Sydhavnspiloterne, men 
primært Stina Styker, Matias Grønborg og Daniel Ward, var lige i kølvandet fra 
Sydhavnspiloterne og blev nr. 7 i Rising Star og nr. 20 i Inriggerkonkurrencen.


Kaninerne Charlotte Bigum, Tineke Melberg og Bettina Bigom gjorde det supergodt 
med Flemming Riis/Torben Møltoft som styrmand. De kom ind som nr. 11 i 
kaninkonkurrencen.


Det er sjovt at deltage. Maden smager himmelsk bagefter. Prøv det!


Charlotte Wulff 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Nyt fra 
kaprochefen 



Kaprochef Michael Olesen 

  Amager Regatta 
2019
Lørdag d. 31 august blev Amager 
regattaen afholdt, det var i år Roklubben 
Øresund som var vært, og det blev en en 
fantastisk dag (hvis vi kun tænker på 
vejret). Det blev ikke os, der skulle have 
spejlet hjem til roklubben. Vi havde 
masser af roer og både på vandet, og alle 
roede det bedste vi kunne, men det blev 
igen ARK der tog Spejlet med hjem. 
 
Stort at vi år kunne stille med så mange 
roer, og især alle de nye roer/kaniner som 
deltog:
Henrik C
Knuth
Erik 
Michael O
Kurt
Stine B

Poul J
Christian B
Flemming
Simon
Tineke
Vibe
Matias
Mathias
Mads
Kirsten
Tanja
Charlotte
Bettina
Marie
Magnus
Kenneth
Gerd
Anita
Klaus K
Claus

Efter at der var dystet på vandet var der 
fest, og Øresund fik lavet en fantastisk 
regattafest.

Nu er der kun en ting mere at skrive om, 
og det er Amager regattaen 2020 som 
ARK er vært for, så træningen går igang 
allerede nu eller i løbet af vinteren.

Michael, Poul og Søren i et stemningsbillede. 

Godt roet 
Michael
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Uni-roning 
Et lille opslag på Københavns Universitets Idrætssammenslutning (KSI) 
har givet vores klub 10 uni-roere. 

Idet vi i mange år har haft svært ved at skaffe yngre medlemmer til klubben, tænkte vi 
(Stine, Bjørn, Christian og Michael) over, hvordan dette kunne lade sige gøre. Vi nåede 
frem til, at Københavns Universitet ville være et oplagt emne til at skaffe disse nye, yngre 
medlemmer, og at vi kunne gøre brug af Københavns Universitets 
Idrætssammenslutning, kaldet KU Studenteridræt (KSI), til dette formål.


Med et lille opslag på KSI er der så kommet 10 stk. uni-roere.


Et par stykker af dem, Emil, Magnus og Mathias, har ikke deres gang på universitetet 
mere, så de har meldt sig ind i klubben. Så er der Kristian og Alice fra Tyskland, som 
stadig er tilknyttet universitetet, men også har meldt sig ind i klubben. Her i september 
kom der så en ny kvinde mere, Emily, som også er fra Tyskland. Også hun vil melde sig 
ind i klubben. Marie og Lara, som ligeledes er fra Tyskland, samt Vita fra Canada og 
Kamilla fra Danmark har alle været hos os siden maj måned. 


Nogle af dem har roet før, hvilket har gjort vores job som instruktører lettere. Men dem, 
der aldrig før har prøvet kræfter med roning, gør det rigtigt godt på vandet!


Vores plan er, at de skal have et minilokalstyrmandskursus her i oktober måned. Indtil da 
vil de have en følgebåd eller instruktør i nærheden.  


Vores håb er, at alle uni-roerne vil fortsætte som almindelige medlemmer i roklubben i 
vintersæsonen, så de kan fortsætte den gode træning i ergometrene – og selvfølgelig 
også deltage i vinterhalvårets gode fester. Så tag godt imod vores mange nye 
medlemmer fra ind- og udland.


Her ses billeder af nogle af uni-roerne. Fotograf: Dorthe Jensen.


 

Her er det Emil, der prøver kræfter med en singlesculler. 
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Fra venstre mod højre er det: Lara, Vita, Marie og Mathias. 

 

Mathias og Magnus træner til Amager Regatta. 

7



Vel Roet Oktober -  November 2019

Standerstrygning  
26. oktober 2019 
Standerstrygningen nærmer sig med 
raske skridt. Vi plejer at afslutte ro-
sæsonen med en madpakke-ro-tur i 
havnen.  
Roturen starter kl. 11.  Vi spiser 
madpakkerne i roklubben B&W´s 
klubstue i Langeliniehavnen, krydret med 
en lille opgave for bådholdene, med 
præmier.


Efterfølgende stryges standeren kl. 16, med tale og en lille en til halsen. Om aftenen er 
der fest med middag, og der uddeles flidspræmier til de flittigste roere.


Kom og vær med til en festlig dag og aften.


Opslag på opslagstavlen i klubhuset.


Sidste frist for tilmelding er torsdag 17. oktober


Hilsen Alice 

OBS – OBS – OBS 
  

 

Meld dig som ansvarlig 
for festen.  

Du har frie hænder til at 
bestille mad udefra, bede folk 
medbringe nogle retter, grille 
eller lignende.  

Vi er masser der gerne vil være kulier, hvis der bare er én eller to, der vil 
have overblikket. Så meld dig bare. Det vil blive påskønnet. 

Hilsen Alice 

8



Vel Roet Oktober -  November 2019

Festlig kanindåb 
Vejret var perfekt, da kong Neptun ankom med sit følge til 
Roklubben SAS lørdag den 17. august. 
De seks kaniner var blevet indfanget og skulle testes for deres evner til at begå sig i 
kongens domæne. Herefter blev de behørigt døbt. 


De 6 heldige kaniner er: Charlotte B, Anita, Tineke, Bettina B, Marie og Knuth. 


Efter dåben blev der serveret lækker tapas, lavet af rorskarl Klaus, og vores nu tidligere 
kaniner fik overrakt deres dåbsbeviser. 


Dejlig dag og nu en HELT REN luft og 
lugt i roklubben.


Charlotte Wulf 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Kaninerne venter spændt. Heldigvis var der søde dåbs-
assistenter.
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Løvfaldstur 
Søndag d. 20. oktober er der løvfaldstur for 

Roklubben SAS og Roklubben Øresund.  

Vi mødes i Fredensborg Roklub kl. 10 og ror derefter på Esrum Sø. 

Der er et begrænset antal pladser på 19 personer, og disse pladser tildeles efter først-til-
mølle-princippet for begge klubber. Pris pr. sæde/person: 50 kr.


Tilmelding senest torsdag d. 10. oktober på opslagstavlen i klubben.


Stine Bols 

Vinterroning på vandet 
Verdens bedste roklub har opkaldt sine både 

efter fly, som er opkaldt efter vikinger. Bortset fra Snoopy, 
som er opkaldt efter Den Røde Baron.  

Og i roningens mother country ros der på vandet hele året. Når det ikke er stift.


Hvad er derfor mere naturligt end at vores inriggere bliver rørt mellem Standerstrygning 
og Standerhejsning?


Derfor vil der den kommende vinter blive roning i week-end’ernes lyse timer jfr. 
Vinterreglementet, som foreskriver, at roerne er iført redningsveste.


Senest til Standerstrygningen vil det derfor 
være muligt at tilmelde sig på roklubbens 
hjemmeside, på samme måde som til 
morgenroning og ro-spinning.


Kom derfor friske, alle I vikinge-ætlinge, og lad 
os se, om det er noget for os!


Kurt Schmidt 
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GRILL-GAS Søndag, den 18. august  

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.  
I år var vi 26 voksne og 6 børn tilmeldt. Det kan vi godt være i klubstuen. Og 
da D.M.I. havde lovet regn fra kl. 13.00, dækkede vi borde inde. Regnen kom nu først 
ved 16-tiden, men det kunne vi jo ikke vide.


Grill-mestrene Mikkel med assistance af Frede og Henrik stegte kylling, koteletter og 
pølser. Der var som sædvanlig også salatbord og flütes. Lene stod for servering af 
bloody-mary på plænen inden maden. Sisser solgte lodder til amerikansk lotteri.


Mange præmier 

Efter spisningen var der kaffe og Lenes hjemmebagte kager. Så blev lotteriet udtrukket. 
Hvert år tror vi ikke, vi får noget til præmier, men det lykkes jo alligevel. REMA 1000 er så 
afgjort ”hovedsponsor”. I år havde vi endda fået 6 gavekort á 250 kr. foruden en del 
andre ting. JYSK gav også gavekort i år. Der var også andre, der havde sponsoreret 
nogle fine ting. Keld havde givet 2 store stykker hjemmerøget laks. Mette havde syet 
både dækkeservietter og indkøbsnet. Kurt og Dorthes firma Pingvino gav vin. Det gjorde 
Lene og Henrik også. Der er sikkert endnu flere, som jeg ikke kan huske. Vi er meget 
taknemmelige for alt, hvad vi får.


Derefter var det tid til de 
sædvanlige spil. Fodbold, dart 
og  ringspil. Trods lidt regn blev 
der kåret GAS-mestre i alle tre 
dicipliner. Der var medaljer og 
præmier til vinderne.


Flot overskud 

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 overskud ikke blive særlig 

stort. Vores kasserer har oplyst, at overskuddet i år blev kr. 4.596,00. Det synes jeg er 
utrolig flot.                                                


På bestyrelsens vegne, Lis 

11



Vel Roet Oktober -  November 2019

KALENDER 
OKTOBER 2019

Bådlån, Nivå Roklub
søndag 6. oktober kl. 9:00 - 17:00
Nivå Roklub låner Skjalm, Gautrek og Snoopy (9-17)

CHR, Copenhagen Harbour Race
lørdag 12. oktober kl. 10:00 - 18:00
CHR, Copenhagen Harbour Race, 8+ og inrigger kaproning. 
Arrangør Kbh Roklub og Roklubben SAS

Evt. bådlån, Hellerup Roklub
lørdag 19. oktober kl. 8:00 - søndag 20. oktober kl. 17:00
Snoopy og Gautrek reserveret til Hellerup Roklub 19. og 20. 
oktober.

Løvfaldstur på Esrum Sø
søndag 20. oktober kl. 10:00 - 17:00
Vi låner både i Fredensborg Roklub.

STANDERSTRYGNING
lørdag 26. oktober kl. 11:00
Rotur kl 11 Standerstrygning kl. 16. Middag kl. 18,30

NOVEMBER 2019
Julefrokost
lørdag 23. november kl. 14:00 - 
23:30
Julefrokost hvor hver tager en ret med.
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Lidt af hvert ved Erik Nielsen  

Nye medlemmer 
VELKOMMEN til flere nye aktive medlemmer i 2019: 

Mathias Ahrensburg Stenkilde

Kristian Lovric

Alice Schnurr


Støt din roklub og få samtidig et skattefradrag 
Roklubben SAS modtager gerne gaver til vedligehold eller nye ting til roklubben 
eller det nye klubhus.  

Specielt penge til egenfinansiering af det nye klubhus er særdeles velkomne, store som 
små donationer.


Finansieringen af det nye fælles klubhus med BKC er stort set sikret. MEN uforudsete 
udgifter kan forekomme, så en styrkelse af Roklubben SAS økonomi er yderst vigtig. 
Se også roning.dk under DFfR Gavegiro.


Pengegaven kan doneres til en bestemt klub 

Med et beløb (max fradragsberettiget 16.300 kr) er du med til at sikre, at Dansk Forening 
for Rosport kan bevare denne ordning. Med fastholdelse af ordningen har vi 
dokumentation for, at klubber og forbund kan modtage arvebeløb uden at betale 
arveafgift.


Donationen via bankoverførsel: 
Reg. nr. 4180   
Kontonr. 1552198  
med oplysning om navn, adresse, personnummer og ønske om hvilken klub, der skal 
modtage donationen. 

Betingelser 
For at en donation kan blive fradragsberettiget for giveren, skal giveren oplyse CPR-nr. 
og adresse ved donationen. Donationer kan gives anonymt.

Beløbet som en donor donerer, må ikke være betaling for opnåelsen af en rettighed. 
Eksempelvis betaling af kontingent, bådleje eller deltagelse i arrangementer.


Kasserer, Erik Nielsen
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VINTERKLARGØRING af bådene 
Hej alle. Hvis I har lyst og mulighed for at stille op til nødvendige reparationer/
vedligehold af Klubbens både så meddel dette til Erik eller Karsten. 

Der er en del faste arbejder der skal gøres hvert år, og en del arbejder der ”står for tur” 
ifølge livsløbskortene pr. båd.


Vi får kigget på det en af dagene,                                                                                                                                 
og så vil jeg lave et par ”vaske-vende-slibe-lakere-hold”, så vi 
kan få de værste skader fixet inden det bliver for koldt.


Med rohilsen og velkommen i arbejdstøjet


Karsten Felland


 

Det gamle ”ONSDAGS-MORGEN-HOLD” 
Bare for at gøre det helt klart, så har jeg aftalt med formanden Lis at vi fortsætter 
vores onsdags-morgen-aktiviteter selvom ro-sæsonen på vandet slutter. 

Der vil derfor som tidligere år være mulighed for lidt fysisk træning i klubstuen i form af 
gymnastik, i spinningshallen i form af ergometerroning, eller som de sidste par år en frisk 
gåtur i alt slags vejr.


Vi benytter også saunaen og baren og onsdags-måneds-frokosterne fortsætter som 
sædvanligt.


Hvis du har været med før, så bare mød op hver onsdag morgen klokken 9, så finder vi 
på noget.  Hvis du er ny, så spørg Lis eller Karsten og vi vil fortælle hvad vi plejer at lave.


Vel mødt i 
vinterhalvåret.    


KARSTEN 
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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 april. 
(Det kan garanteres, at det kun er sidste løb i april, der foregår i lyse timer). Reserver 
torsdagene den 7. november, 5. december, 2. januar, 6. februar, 5. marts og 2. april.


TILMELDING & MØDETID: 
Man melder sig i Roklubben SAS senest kl. 18:00 på løbsdagen – kan du først komme 
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 timerne 
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 posterne ud fra. Du får oplyst, hvad 
den enkelte post er placeret på. Simpelt OG ALLIGEVEL 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 1 rute med 10 poster lagt ud på en 5 – 6 km lang rute. 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.


KONKURRENCEN: 
Dine resultater for de enkelte gange – 6 i alt – bliver lagt sammen, hvorefter, der efter det 
sidste løb i april, vil være fundet vindere. Dårligste resultat trækkes fra.


Efter de enkelte løb samles vi til summen og spisning – hvor der er fremtryllet en 
spændende ret a la Mette Grau Hansen.


På gensyn til nogle fornøjelige torsdage i den kommende mørke tid.


BY-O-LØB-udlægger  
Søren Uldall 

Starter, dommer & skribent 
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Rostatistik 
Dette er top 35 for september. Hvis du ikke kan finde dit navn her, så kig på klubbens hjemmeside. 

16

Alle ture Langture KM-Jagerklubben

ture km turekm Mål Mangler Overskud

1 Claus Larsen 72 1370 3 403 1201 169

2 Poul Jensen 93 1362 1 35 1030 332

3 Alice Larsen 62 1264 3 402 1200 64

4 Søren Uldall 68 1121 3 205 1002 119

5 Charlotte Wulff 52 923 2 209 700 223

6 Christian Benne 83 884

7 Jens Lyng 33 860 3 396 900 40

8 Kristian Bøckhaus 60 837 801 36

9 Gunhild Marcussen 48 823 1 137

10 Virgilio Montes 45 807 1 152

11 Klaus Krøigaard 43 783 1 176 600 183

12 Anders Bjørneboe 43 769 2 205 700 69

13 Erik Nielsen 63 747 2 68 1000 253

14 Kurt Schmidt 53 707 3 101 907 200

15 Emelie Westzynthius 40 695 3 183 300 395

16 Lis Krøner 43 617

17 Daniel Ward 50 570

18 Kirsten Jensen 28 508 1 169 500 8

19 Charlotte Bigom 39 503 1 35 500 3
20 Stine Bols 59 498 1 35 425 73

21 Knuth Frederiksen 38 471 500 29

22 Stina Styker 31 444

23 Kim Kjelstrup 28 427 1 33 425 2

24 Kristina Colston 31 391 1 33 350 41

25 Michael Olesen 37 388

26 Søren Bekker Hansen 29 387 650 263

27 Simon Lyster 32 384 2 68

28 Allan Valentin Hansen 29 380 450 70

29 Flemming Riis 28 375

30 Mette Grau 25 368

31 Tineke Melberg 26 359 1 35 350 9

32 Bettina Bigom 25 342 1 35

33 Mads Bjørn Hansen 21 307 2 42 600 293

34 Rene Henriksen 20 287

35 Gerd Hansen 25 249
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Traditionel  JULESTUE i 
Roklubben SAS     

              LØRDAG den 21. december 2019 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’ 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 onsdag den 18.december,  og 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   5153 6361                                                                                                                                                                    
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Vel Roet Oktober -  November 2019

 Bagsiden
 

Kager og hjælpere til 

Copenhagen Harbour Race 12. oktober 

Kære medlemmer 

Roklubben SAS er som sædvanlig base for inriggerne til CHR. Vi står for en café, 
der sælger sandwich og kage. 

 Hvis du elsker at bage, beder vi om kager til caféen. Skriv dig på opslaget i 
klubben, eller SMS til Alice på 28913290. 

Hvis du elsker at ekspedere glade roere og tilskuere: Skriv dig 
på opslaget i klubben. Caféen har åben fra kl.10 til alle løb er 
afviklet. 

Hilsen Alice og Klaus 

Tante Ediths Brevkasse

Tante Edith er tilbage, frisk til at svare på spørgsmål om stort og småt. Skriv til 
hende på velroet@sas.dk. I den forløbne tid har hun haft tid til at læse avis. 

Lokalbladet Havnefronten fortæller at der næste år, vil komme flydende øer med træer 
på i havnen, jeg synes at vi skal udbede os nogle æble træer …. så vi kan ro på æblerov …
Kærlig hilsen
Tante Edith
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Redaktør Marianne Barfod. Se kontaktdata i kolofon. 
Næste deadline er 30. november.
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