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I dette nummer kan du læse om to begivenheder: Den kommende Amager Regatta og årets Grill Gas. Der er 
nye medlemmer at byde velkommen, og afsked med den gamle, trofaste Gorm. 

Medlemsblad fo Roklubben SAS  
og SAS Rowing Section


Stemningsbillede fra Amager Regatta 2019. Foto Øresund Roklub
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Amager Regatta 2020

Af Michael Olesen, kaprochef


Det ser ud til at vi, trods Corona/Covid 19, kan gennemføre Amager regattaen 
lørdag d. 29 august. 

For alle de nye medlemmer som er kommet til klubben, så dette her en regatta mellem 
de fem roklubber på Amager, B&W roklub, Roklubben Øresund, Dragør Roklub, 
Roklubben SAS og ARK,  som dyster på vandet i 18 løb og derefter afslutter en dejlig 
dag på vandet med en regattafest.


Første løb har start kl.11.30 og sidste løb er kl.16, hvis alt går som det skal, og det plejer 
det at gøre. 


Kom og hep på din klub selv om du først skal ro senere på dagen.


Det er i år vores nabo ARK, der er vært for årets regatta, så vi skal ikke så langt denne 
gang. 


Der er allerede hængt plakat op med indbydelse til regattafesten i vores lillebitte 
klubstue. 


Der er tilmeldingsfrist til festen senest d.14/8 skriv jer på tilmeldingsseddel for festen, 
som hænger på whiteboardet i klubstuen.


Da vi jo ikke har noget klubhus og derfor heller ikke noget bad/omklædningsrum så skal 
alle hjem og i bad og klæde om.


Stemningsbillede fra Amager Regatta 2018, hvor vi 
var vært. Foto Dorthe Jensen
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Lidt af hvert ved Erik Nielsen, kasserer 
 

VELKOMMEN til flere nye aktive medlemmer i 
2020: 


Laura Holm Olsen, ror med UNI

Hannah West, ror med UNI


Thais Da Silva, ror med UNI

Andreas Brøgger, ror med UNI


Karen Bjerregaard

Mathilde Hovgaard Olsen, ror med UNI


Louise Guglielmi, ror med UNI

Mette Prag


Nikie Køster

Ida Birkvad


Tag godt imod vores nye aktive medlemmer! 





Gave fra Nordea-Fonden 
Jeg kan med glæde fortælle, at Nordea-Fonden vil støtte vores unge roere i Roklubben 
SAS med 16.600 kroner til to nye romaskiner.

 
Nordea-Fonden ønsker os god fornøjelse med aktiviteten med romaskinerne.


Nordea-Fonden har et almennyttigt formål. Det betyder, at støttede projekter skal være 
nyttige for samfundet som helhed og tilgængelige for mange. 


Roklubben SAS siger tusind tak til Nordea-Fonden.  
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Afsked med klubbens ældste inrigger                                                                                                                           
GORM, en 2-åres, klinkbygget, nittet, 7-bords, inrigger, som 
stadig ”ligger på hylde” i række 2 er udfaset ! 

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde i juni at skille sig af med båden. 

Der er ikke købere til sådan en gammel båd, og den er ikke blevet roet rigtigt siden 
2005, altså lige bortset fra 2018 hvor et par af Gorms venner satte den i vandet to gange 
og roede til Langebro for ved selvsyn at konstatere at den var meget utæt.  Samme 
”Gorms venner”: Jan 
Hellesøe og Kurt 
Schmidt blev tilbudt 
båden, men efter 
grundig overvejelse 
takkede de nej.


Til pynt 

Jeg gik herefter i gang 
med at strippe den for 
brugbare dele til 
reparation af tilsvarende 
bådtyper. Dette arbejde 
er nu slut, og båden 
forlader snart sin plads i 
båd-hallen og giver 
hermed en tiltrængt 
hyldeplads til en yngre 
båd. Først skal den dog 
flyttes ud mellem de to 
båd-haller og skæres i 
stumper, så den kan 
være på Eriks trailer på 
sin sidste tur… til 
genbrugspladsen. Et 
stykke af stævnen og et 
stykke af styrbordsside 
med det flotte 
nittearbejde vil dog blive gemt til eventuel dekoration i det nye klubhus, hvis man til sin 
tid kan finde en egnet plads. 
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Lidt om Gorms historie 

Båden er som sagt en 2-åres inrigger bygget i 1948 på Bechmann Christensens & Søns 
bådebyggeri i Kolding.  Gorm blev døbt i Roklubben SAS i 1952 af Arthur Christiansen 
æresmedlem af Dffr.


Gorm har ikke haft et ”livsløbskort” fra starten, men blev oprettet af Lars Hansen i 1979, 
hvor man blandt andet kan læse, at den har fået nye swirvler påsat og justeret samt nyt 
årelæder og klemringe.  Ved forårsklargøringen inden sæsonstart har den i april 1980 
fået savet og limet 15 revner og er blevet lakeret udvendig bagefter. Køllisten er taget af 
og der er konstateret en 75 cm lang revne mellem køl og 1. bord i styrbords agterside. 
Skaden er limet og skruer isat hele vejen og der er monteret en ny køl-liste i aluminium. 


Ved vinterklargøringen i 80-81 er årerne blevet slebet, pletmalet og lakeret.   


 I marts 1983 er båden sendt til reparation på værft i Vordingborg ifølge et gammelt 
bilag. I vinteren 1987-88 er båden slebet og lakeret udvendig.                                                                                                      
Inden sæsonstart 1990 er der monteret nye skinner i teflon og nye rulle-sæder.                                                                
Før sæsonstart i april 1992 får bundbrættet på S1 nye lister og et knækket spændholdt-
beslag på 1’er pladsen er blevet udskiftet.  
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Så er der ”et hul” i registreringerne indtil Jan Peter de Baan i år 1995 skriver at 
spændholdt på 1’er pladsen er flækket og at sædet ikke ruller ordentligt.                                                                                                                                                         
I 1997 taber samme spændholdt sin hælkappe.  


   I 1998 reparerer Just Holm ved virterklargøringen en revne i styrbordsside, 3. bord 
foran styrmanden. Så er der ingen registreringer før vinterklargøringen 1999-2000, hvor 
båden bliver slebet indvendig ved kølsvin og lakeret to gange samt udvendig 
pletlakering.   


 De registreringer, jeg har kunnet finde, slutter ved vinterklargøringen 2003-2004 (ud over 
de allerede ovenfor omtalte to ture i vandet: henholdsvis juli 2017 og september 2018). 
Her er båden repareret med limning mellem utætte bord, alt træværk er efterspændt og 
skruer udskiftet, herefter er den blevet slebet indvendig og udvendig og lakeret 2 gange. 
Noteret færdig 19.01.2004. 


Det er således ikke det livsløbskort med flest registreringer, men mange har været rigtig 
glade for denne båd og har gode minder fra mange dejlige ture. Hvis nogen af jer der 
læser dette ligger inde med yderligere oplysninger, hører jeg gerne fra jer, så jeg kan få 
det registreret inden båden flyttes til kolonnen ”både vi har haft” på Klubbens 
hjemmeside.


Alle både er nu registreret og til orientering bliver alle skader fra ankeprotokollen hvert år 
overført til bådenes elektroniske livsløbskort.


Farvel til Gorm fra materielforvalteren, med ro-hilsen:  Karsten 

Juli 2020 

Vores ny klubhus 
er ved at tage 
form som hus.  
Foto: Charlotte 
Wulf 
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Rostatistik juli 2020 

Af pladshensyn bringes her kun top 35 fra rostatistikken juli 2020. De øvrige resultater 
kan ses på vores hjemmeside.  

ture km ture km
1 Daniel Ward 44 432
2 Claus Larsen 31 410 1 9
3 Alice Larsen 28 401 1 9
4 Christian Benne 43 400
5 Søren Uldall 28 365
6 Virgilio Montes 24 360
7 Charlotte Wulff 25 321
8 Lis Krøner 21 318
9 Anders Bjørneboe 23 311

10 Emelie Westzynthius 15 300
11 Gunhild Marcussen 18 273
12 Stina Styker 20 266
13 Erik Nielsen 23 256
14 Kristina Colston 23 245
15 Michael Olesen 25 240
16 Kristian Bøckhaus 16 237
17 Tineke Melberg 21 229 0
18 Jens Lyng 10 217 1 73
19 Allan Valentin Hansen 21 216
20 Klaus Krøigaard 14 200
21 Bjørn Dohrn Petersen 21 197
22 Stine Bols 30 192
23 Mette Grau 12 178
24 Lara Reime 19 161
25 Ragnar Jonsson 16 157
26 Magnus Dauv 17 149
27 Søren Bekker Hansen 14 146
28 Poul Jensen 11 145
29 Anita Dalegaard 13 143
30 Gerd Hansen 14 141
31 Kristine Schwarz 11 137
32 Robert Hagen 8 120
33 Knuth Frederiksen 8 118
34 Marie Bergmann 13 110
35 Charlotte Bigom 11 105
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KALENDER 
AUGUST 2020

Grill-GAS
søndag 9. august kl. 12:30 - 17:00
Roklubben Øresund.

Trods byggerod på Roklubben SAS’s grund, afholder G.A.S., 
roklubbens støtte-forening, det traditionsrige grill-arrangement. Alle 
roklubbens medlemmer er naturligvis meget velkomne til at deltage, 
fester har der i år ikke været mange af. Festligheden afholdes derfor i 
år i Roklubben Øresund, Amager Strandvej 413. Kommer du i bil, så 
kom ind i klubben og får udleveret en P-tilladelse, da der er 3 timers 
parkering. Vi starter op med bartenderens ”Early Bloody Mary”, mens 
kokkene tryller ved grillen. Ved 13-tiden er der…

AMAGER REGATTA 29. August
lørdag 29. august kl. 12:00 - 17:00

Der afholdes Amager Regatta lørdag den 29. august kl. 11.30 - 16.00 
med efterfølgende fest. Arrangør er ARK.

https://roklubbensas.dk/begivendhed/grill-gas/
https://roklubbensas.dk/begivendhed/amager-regatta-29-august/
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BAGSIDEN 
GRILL-GAS SØNDAG 9. august kl. 12.30 
I år holdes arrangementet i ROKLUBBEN ØRESUND. 

Alle roklubbens medlemmer er velkomne til dette 
hyggelige søndags-arrangement. 

Vi starter med Early Bloody Mary, dernæst kød og pølser fra grillen samt 
salatbord. 
Pris voksne 100,00 kr. børn 50,00 kr. Drikkevarer til rimelige priser. 
HUSK kontanter, det er nemmest for os.

Da arrangementet afholdes af roklubbens støtteforening, er der lotteri og 
diverse spil. Alt dette skulle gerne give et overskud, som i sidste ende, 
kommer roklubben til gavn! Se også indlæg på roklubben hjemmeside. 

Tilmeldingsfrist 4. august via mail: ilsidenius@hotmail.com eller opslag i 
klubben.
På glædelig gensyn 😊

Tante Ediths brevkasse
Tante Edith var på et kort byggepladsbesøg i går … Hvor bliver det 
flot vores nye klubhus … sikke en luksus, der venter os og de 
fremtidige toere i Roklubben SAS … som jo - i min beskedne tanke … 
er verdens bedste roklub.

Kærlig hilsen  Tante Edith

Redaktør Marianne Barfod, se kontakdata i kolofon.

Næste deadline er 30. september, kl. 18.00. Alle 
bidrag modtages med glæde.

mailto:ilsidenius@hotmail.com

	Gave fra Nordea-Fonden

