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Foto: Charlotte Wulff

2020 er i sandhed et år med store omvæltninger. Vores nye klubhus er ved at rejse sig og covid-19 har sat sig
tungt på mange aktiviteter. Det kan du bl.a. læse om i dette nummer. Dertil referat fra to generalforsmalinger
og at GAS efter 24 år, har fået ny formand. Og så er der madpakketur til Trekroner i juni.

Medlemsblad fo Roklubben SAS
og SAS Rowing Section
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ROKLUBBEN SAS
Rundholtsvej 95, 2300 S
www.roklubbensas.dk
Tlf.: 20530180
Bank Arbejdernes Landsbank. KONTO: REG NR. 5325 KONTO NR. 0250141
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Strøtanker i en Corona-tid

Formand Alice Larsen

Alles hverdag har været noget anderledes i denne tid. Øde gader, stille gader, tom
himmel uden fly, på nær de små, som endelig må besøge Kastrup lufthavn.
Der er blevet gået rigtig mange ture. Jeg har opdaget mange nye veje i mit kvarter. Det
er en underlig tid, når dagens højdepunkt er en tur i Rema for at købe fedt og ristede løg.
Der er blevet læst rigtig mange bøger, og for forandringens skyld er der blevet byttet
plads i sofaen. Man skulle jo nødig gå i stå.
Til gengæld har jeg nået en masse andet: Gjort hovedrent i køkkenet, og når nu den
lange stige var fremme, har jeg også fået fjernet støvet oven på klædeskabet og oven på
bogreolerne. Jeg pudser lige glorien.
Men det lysner
Men nu lysner det venner og ro-kammerater. Der er begyndt at komme gang i vores
sport igen. Det bliver forhåbentlig snart rigtig hverdag, med ro-aftener tirsdag og
torsdag. Og, for at det ikke skal være løgn, er der lige så stille kommet en del nye
medlemmer. Fantastisk, ikke? Vi krydser fingre og håber .
Vi ses snart. Og hold jer raske.

Alice
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Referat generalforsamling
Roklubben SAS
27.februar 2020

Dirigent Claus Larsen
1. Beretning
•

Alice aﬂagde beretning

2. Regnskaber
•

Erik gennemgik alle regnskaber. Roklubben årsregnskab. Roklubben status.
Byggeregnskab.

•

Erik gennemgik byggeriets ﬁnanser.

•

Regnskabet blev godkendt.

3. Budget
4. Fastsæ?else af kon@ngenter
5. Disponering af roklubbens midler
•

3, 4 og 5 behandledes samlet. Vi får færre indtægter fra fester i byggeperioden. Beder om
at få lov Hl at bruge op Hl 700.000 Hl byggeriet. BudgeKet og det foreslåede konHngent
blev godkendt.

6. Behandling af forslag om universitetsroning
•

Forslaget blev godkendt

7. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter
•

Formand: Alice Larsen

•

Kasserer: Erik Nielsen

•

Rochef: SHne Bols

•

Bestyrelsesmedlemmer: Poul Jensen, Michael Olesen, Vibe Jørgensen

•

Suppleanter: CharloKe Wulﬀ, Tanja Kjeldal Pauly og Flemming Riis

•

Revisorer: Torben MøltoZ Christensen og Søren Uldall.

•

Revisorsuppleant: Anders Bjørneboe
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EZerfølgende konsHtuerede bestyrelsen sig yderligere med Poul Jensen som næs\ormand,
Michael Olesen som kaproningschef og Vibe Jørgensen som sekretær.
8. Eventuelt
•

Inger-Lise (Sisser) fortalte om støKeforeningen GAS. Alle kan blive medlemmer. 100 kr. om
året.

•

Dorthe foreslår nedrivningsfest. Tanja hjælper.

•

Vibe fortæller om ungdomsroningen. FlyKes Hl Hrsdag. Måske er der så ﬂere andre der
kan hjælpe.

•

RekruKering af nye medlemmer. Åbent hus 26. april. Avertere i alle medier. Facebook
m.m. Også annoncere på engelsk. Roning KBH. DK. NeKo, Rema 1000, Billeder af det nye
hus.

Generalforsamlingen afsluKedes kl. 21.00.

Alice Larsen, referent

Claus Larsen
dirigent
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Kaprochef Michael Olesen

Nyt fra kaprochefen
SPP 2020
Så begynder det at blive varmt igen (dejligt) og så skulle vi have været i gang med
at ro SPP (Sved På Panden) men de to første runder er blevet aﬂyst pga. Corona/
covid19.
Her er lidt fra www.sppkbh.dk

De to SPP-runder i maj er aflyst pga.
COVID-19

SPP-udvalget har i dag enstemmigt besluttet at aflyse de to første runder af SPPturneringen, dvs. de to runder som var planlagt i maj. Vi har valgt at gøre det nu, da vi
ikke forventer at DFfR’s seneste anbefaling af reglement til roning på vandet, bliver
ændret før 10. maj, hvilket er for kort varsel til at aflyse præmieren på.
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Vi har valgt at aflyse af mange årsager. De primære er beskrevet kort herunder:
•

Vi vil under ingen omstændigheder undlade at følge DFfR’s anbefalinger.

•

Vi har dommere som er i risikogruppen, for at udvikle alvorlige sygdomsforløb,
skulle de blive smittet med COVID-19.

•

Vi kan ikke se hvordan vi kan undgå mere end 10 personer samlet på enten
bådplads eller pontoner.

•

Der må ikke roes i 4-åres inrigger og coastal 4X.

•

2-åres hold, må højst have tre deltagere på et hold (altså ingen reserver).

•

Deling af båd er meget besværliggjort af hygiejnen ved overlevering.

Bliver de tre runder i juni så afholdt?
Det ved vi ikke på nuværende tidpunkt. Vi vil evaluere situationen om en måneds tid,
altså i slutningen af maj og melde ud om vi føler vi kan overholde DFfR’s anbefalinger og
at vi kan stå inde for deltagernes og dommernes sikkerhed og helbred.
Hvis de tre runder i juni også bliver afholdt, har vi et håb om at den kombinerede LDK/
SPP runde kan flyttes til august, så vi trods alt får fem SPP-runder i år.

Bliver alle runder efter sommerferien med sikkerhed
afholdt?
Intet er sikkert, som landet ligger lige nu. Det kan endda være at der kommer et
tidspunkt, hvor det ser helt sikkert ud at afholde SPP-runder, hvorefter at
myndighederne og/eller DFfR strammer grebet igen.
Hvis der er usikkerhed om afholdelse af runderne efter sommerferien, vil vi tage en
beslutning om dette i slutningen af juli måned.
De bedste begrænsede ro-hilsner fra SPP-teamet

SPP datoer 2020
1) Onsdag d. 13. maj – Sydhavnen (SAS)
2) Onsdag d. 27. maj – Hellerup (HDR)
3) Onsdag d. 10. juni – Sydhavnen (SAS)
4) Lørdag d. 20. juni - SPP/LDK Hellerup
5) Torsdag d. 25. juni – Hellerup (HDR)
6) Tirsdag d. 11. aug. – Hellerup (HDR)
7) Onsdag d. 19. aug. – Sydhavnen (SAS)
8) Onsdag d. 2. sept. – Hellerup (HDR)
9) Fredag d. 11. sept. – SAS - Finale
- Afslutningsfest i KR

Hilsen Kaprochefen
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Lidt af hvert
ved Erik Nielsen
VELKOMMEN til de nye
aktive medlemmer 2020 og
flere er på vej:
Helen Anne Jensen
Stepan Sokolov
Ekaterina Basova
Sidsel Juul Nielsen
Gabriel Benne
Susanne Beyer Jensen
Tag godt imod vores nye aktive medlemmer.

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

Ny bank og ny bank-konto
Roklubben SAS har/er ved at skifte bank fra BankNordik til Arbejdernes
Landsbank.
Det skyldes alt for høje gebyrer i vores tidligere bank.
DEN NYE BANK KONTO ER: REG NR. 5325 KONTO NR. 0250141
Den nye bank-konto bruges til betaling af kontingent. Brug Netbank: Fast overførsel
hver 3. måned eller hver 6. måned eller hver 12. måned til roklubbens konto:
reg nr. 5325 konto nr. 0250141.

HUSK at få ændret faste overførsler til den nye konto!
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Referat fra G.A.S generalforsamling
Onsdag d. 12. februar afholdt GAS sin årlige
generalforsamling.
25 GAS medlemmer deltog, hvilket var rekord.
Efter valg af Erik Nielsen som dirigent, fik vi Lis Krøners gode beretning
for 2019. Lis fortalte om dels den dejlige GAS-tur med frokost i Roklubben Øresund
og efterfølgende besøg i SAS Flyvehistorisk forening.
GAS’ 40 års jubilæum blev ikke fejret, da bestyrelsen var enig om,
at et muligt overskud i støtteforeningen generelt skal kunne anvendes
i forbindelse med byggeriet af det nye klubhus.
Grill - GAS partyet, søndag d. 18. august 2019 forløb fint med de sædvanlige
indsamlings-metoder – lotteri og forskellige spil, dejlig grillmad og hyggeligt
samvær. Overskuddet blev kr. 4.596 og Lis takkede deltagere og sponsorer.
GAS pokalen - Årets Thorkild, der tildeles en ungdomsroer, blev ikke uddelt
I 2019, da der kun var to ungdomsroere og man derfor ikke ønskede at vælge
den ene.
Efter beretningen gennemgik Bent Beltoft regnskabet.
Flot overskud på kr.10.263 med kun 38 medlemmer og et årligt kontingent
på kr. 100.

Valg
DESVÆRRE ville Lis Krøner ikke genvælges efter 24 år som formand.
Inger-Lise Sidenius blev valgt til formand med akklamation.
Lene Corfitsen genvalgt som bestyrelsesmedlem
Bent Beltoft fortsatte som kasserer
Claus Larsen blev valgt til suppleant.
Keld Mølgård genvalgt som revisor
Krisitian Bøckhaus blev valgt til revisorsuppleant
Inger-Lise takkede Lis for hendes store arbejde gennem de mange år og Lis
modtog en stor buket tulipaner fra foreningen.
Det bliver svært at efterfølge Lis - denne ihærdige og trofaste formand,
der har forberedt, arbejdet og styret alle opgaver med stor flid og ildhu til mindste
detalje.
Efter generalforsamlingen spiste vi alle hyggeligt sammen.
Lene Corfitsen
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GAS har skiftet
formand
Super aktive Lis Krøner har efter 24 år
på posten, som formand for roklubbens
støtteforeningen, Gamle Afdankede
SAS-roere, valgt at takke af. Lis vil dog
fortsat være en af de meget aktive og
flittige medlemmer i klubben.
Nu hedder formand Inger-Lise Sidenius, i
roklubregi kaldet Sisser.
Jeg har været aktiv roer siden 1967, hvor jeg
startede i Præstø Roklub. I 1976 kom jeg til
SAS, og dermed også til roklubben SAS, hvor
jeg indtil slut 80'erne, havde en meget aktiv
periode, både på vandet og som formand i
perioden 1982-1985.
Jeg er ikke så længere så aktiv på vandet,
Ny formand for GAS Inger-Lise Sidenius, aka
som baglænsroer, da jeg i mellemtiden også
Sisser. Foto Dorthe Jensen
er blevet kajakroer. Jeg har dog en intention
om at forsøge mig med en ugentlig ro-dag, for
at komme lidt tættere på klubben, og jer der nu udgør den aktive skare.
Klubben står over for en spændende nybygning, og her vil GAS gerne bidrage, med de
begrænsede midler vi nu har.
Med mig i bestyrelsen har jeg Bent Beltoft og Lene Corfitsen samt Claus Larsen, som
suppleant.
Vi har ingen store nyskabelser på tegnebrættet, men arbejder videre med travetur og
GAS-grill, hvor alle roklubbens medlemmer er velkomne. Vi håber dog at kunne udvide
kredsen af medlemmer i GAS. Så meld dig gerne ind, eller opfordre dem du kender, der
tidligere har været medlem af roklubben, til at melde sig ind.
Medlemskab koster 100,00 kr. pr. år, se roklubbens hjemmeside for konto nummer, og
send en mail til Bent Beltoft.
På gensyn i Roklubben SAS

Sisser
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Nyt fra rochefen
Instruktion af nye roere
Rosæsonen 2020 er jo kommet noget anderledes
fra start end sædvanlige sæsoner. Vi har således
ikke kunne afholde Åbent Hus for evt.
interesserede, nye medlemmer.
Det til trods har vi fået en del henvendelser fra folk, der gerne vil prøve kræfter med
roning. I skrivende stund er der 11 personer (hovedsageligt kvinder), som enten skal
afprøve roningen eller er i gang med et reelt instruktionsforløb. Disse 11 er ligeligt fordelt
mellem unironing og alm. roning. Dertil kommer, at der pr. 1/6 åbnes for tilmelding på
Københavns Studenteridræts hjemmeside, og det kan forhåbentlig give endnu flere
roere til universitetsroningen.

Vi kan dog ikke køre instruktion, som vi plejer, da vi jo ikke har åbent for klubaftenerne,
så indtil videre er de nye roere blevet matchet med nogle bestemte instruktører.
Alt i alt kan vi dog med glæde konstatere, at hverken coronavirus eller manglende
klubhusfaciliteter forhindrer interesse for roning i SAS ☺
Stine Bols
Rochef

Vel Roet

April - Maj 2020

Kollektiv forsikring
DFfR har i foråret 2020 tegnet en kollektiv
forsikring, som omfatter alle roere i danske roklubber
Som styrmand påtager man sig et ansvar for ikke alene egne fejl og undladelser, men
også for medroere, der på styrmandspladsen kan være årsag til tings- eller
personskade. Ansvaret påhviler den person, som i ro-protokollen er skrevet ud som
styrmand – uanset om du sidder på styrmandssædet eller ej.
Tingskade
Som privatperson er det ikke muligt at dække sig ind for det erstatningsansvar, man
som styrmand for en robåd over 5,5 meter ville blive mødt med som følge af en
tingskade forvoldt på 3. person.
Årsagen til at denne begrænsning er indsat i samtlige danske forsikringsselskabers
privatansvarsforsikringsvilkår, bunder i at styrmandsansvaret (jf Søloven) er den eneste
situation, hvor en privatperson vil kunne komme til at hæfte for andres fejl eller
undladelser. Det opstår i situationen, hvor den styrmandsberettigede sidder som roer,
men stadig har ansvaret for bådens manøvrering og sikre færd.
DFfR har i foråret 2020 tegnet en kollektiv forsikring som omfatter alle roere i
danske roklubber. Forsikringen er tegnet hos TopDanmark, og omfatter tingskade
forvoldt af robåde og kajakker (ejet af DFfR medlemsklub) over 5,5 meter og hvor
erstatningsansvaret påfalder styrmanden af båden:
•

Dækker samtlige medlemmer af roklubber under DFfR

•

Dækker roaktivitet i hele Europa

•

Dækker med en årlig sum på DKK 10.000.000

Personskade
Da personskade er omfattet af samtlige forsikringsselskabers standardvilkår, er de
undtaget i DFfRs forsikring af alle styrmænd. Ene alene for at undgå dobbeltforsikring.
Det betyder, at du som roer selv er ansvarlig for at tegne din egen private
ansvarsforsikring.
Styrmænd uden ansvarsforsikring - no go!
Som styrmand påtager man sig som nævnt ovenfor et ansvar for ikke alene egne fejl og
undladelser, men også for medroere, der på styrmandspladsen kan være årsag til tingseller personskade.
Styrmænd uden privattegnet ansvarsforsikring får her dækket det erstatningsansvar for
tingskader, som ingen hidtil har kunnet få dækket. Personskaderisikoen står den
pågældende stadig med - også i situationen hvor en medroer uden styrmandsret er den
direkte årsag til personskaden.
Erik Nielsen
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Rostatistik maj 2020
Alle ture

ture
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Daniel Ward
Christian Benne
Alice Larsen
Claus Larsen
Virgilio Montes
Charlotte Wulff
Anders Bjørneboe
Klaus Krøigaard
Stina Styker
Stine Bols
Lis Krøner

km
21

210

21

198

13

185

13

185

8

119

7

98

6

83

6

83

6

78

11

77

5

71

12

Kristina Colston

7

70

13

Poul Jensen

5

65

14

Tineke Melberg

6

61

15

Michael Olesen

6

58

16

Bjørn Dohrn Petersen

6

55

17

Flemming Riis

4

52

18

Allan Valentin Hansen

5

50

19

Ragnar Jonsson

5

50

20

Gerd Hansen

5

49

21

Magnus Dauv

5

48

22

Lara Reime

6

44

23

Kristian Bøckhaus

3

40

24

Marie Køppen Tværgård

4

40

25

Søren Bekker Hansen

4

40

26

Matias Grønvig

4

38

27

Erik Nielsen

3

36

28

Søren Uldall

3

36

Marie Bergmann
Anita Dalegaard
Gabriel Benne
Stepan Sokolov
Alice Schnurr
Knuth Frederiksen
Mette Grau

4

32

3

31

3

28

3

19

2

17

1

15

1

15

29
30
31
32
33
34
35

Langture

ture

km

Her er top 35 for maj måned. Grundet deadline er den 31. majs præstationer desværre
ikke med.
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BAGSIDEN
Klubtur med madpakke
til Trekroner.
Lørdag 13. juni kl. 10-14
Kom med på en hyggelig tur til
Trekroner Fortet.
Vi går i land og nyder madpakken
og kaﬀen på fortet.
Alle kan deltage. Turen er på ca.
20 km.
Billedet er fra en tur i 2019 med
Roklubben Øresund.
Charlotte Wulﬀ

Tante Ediths brevkasse
2020 er et mærkeligt år. Vi er næsten midt inde i det nu. Det vil sikkert blive kendt, som
“Corona året”.... engang derude i fremtiden.
Jeg glæder mig til næste år - hvor vi forhåbentlig er på den anden side af aﬂyste lyspunkter
i vores liv. Musik festivaller, store og små sportsarrangementer ... ØV for alt det - som
ikke bliver til noget!
Jeg sætter min lid til, at vi tager de gode ting med os som vi lærer nu.
Vi har muligheden for at sætte tempoet ned. Vil vi
Tante Edith

gøre det ?

GAS
Grillparty er planlagt til den
9. august

Redaktør Marianne Barfod: Kontaktdata, se
kolofon. Næste deadline er 31. juli. Alle bidrag
modtages med glæde og illustrationer med hurra.
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