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Uni-roere på vandet. Fra spidsen er det Andrea, Kate (Ekaterina), Hannah og Lara, mens Vita styrer. Her er tale om en meget 
international båd med en besætning fra hhv. Mexico, Rusland, New Zealand, Tyskland og Canada. 
I dette nummer kan du bl.a. læse om navnekonkurrencen om et nyt navn til klubben, og om det nye klubhus. Der er nyt fra 
formanden og en tak til Velux Fonden. 
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Formand Alice Larsen 28 91 32 90 formand @ 
roklubbensas.dk

Næstformand - udlån af 
både

Poul Jensen 52 39 01 87 poujen @ 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 Stine Bols 22 84 13 43 stinebols @gmail.com

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

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

Universitetsroning Bjørn Dohrn Petersen unironing@roklubben.s
as

Hus- og parkforvalter LEDIG LEDIG LEDIG

Materialeforvalter Karsten Felland 32 51 63 61
51 53 63 61

karsten.felland@gmail.c
om

Formand for 
Støtteforeningen GAS

Inger-Lise Sidenius
Sisser

20 71 83 08 ilsidenius@hotmail.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
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Formanden har ordet 
Kære alle medlemmer i Roklubben SAS


Sæsonen lakker mod enden. Og hvilken sæson har det 
ikke været. Vores klubhus forsvandt. Corona 
forhindrede os i at drive vores sport i flere måneder. Vi 
startede så med at ro under strenge restriktioner, som 
vi til dels stadig har. Bådene har aldrig været så rene.  
Vi afholdt aldrig noget åbent hus, men det til trods, har 
vi lige så stille alligevel fået en masse nye 
medlemmer. 


Stort velkommen til alle dem! 

Nye udvalg


Og nu har vi snart et nyt, stort, lækkert klubhus. Bestyrelsen vil derfor gerne bede om 
medlemmernes hjælp. Vi vil gerne have nedsat nogle udvalg, der kan komme med 
forslag til indretning af klubstue og have.


Så meld jer til Alice, til enten et haveudvalg eller klubstueudvalg. Det er bedst at 
sende en SMS til 2891 3290.


Svømmeprøve


Ved sidste generalforsamling vedtog DFfR et nyt interval for svømmeprøve. Vi tilpasser 
derfor vores ro reglement til DFfR´s. Dvs. at svømmeprøven nu skal aflægges hvert tredje 
år. For Roklubben SAS kommer følgende til at gælde: Alle roere skal aflægge 500 m. 
svømmeprøve hvert tredje år.


Standerstrygning 


Der afholdes standerstrygning, med rotur, en lille tale, uddeling af flidspræmier og en lille 
en til halsen, lørdag den 24. oktober. Da vi ikke kan låne B&W´s klublokale på grund af 
corona, bliver roturen uden madpakker i år.


• Kl. 13 til 15. Rotur med indlagte opgaver rundt i havnen.


• 15.30. Standeren stryges. Klubben er vært for et lille traktement med snacks.


• Uddeling af flidspræmier og præmie til bedste bådhold.


Tilmelding til roturen på bookingkalenderen senest torsdag den 22. oktober.


Alice Larsen 
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Det nye klubhus 
Som det kan konstateres med det blotte øje, så skrider byggeriet af det nye 
klubhus fremad. Og det gør det uden forsinkelser. I hvert fald følger Logik & Co 
tidsplanen, hvorefter aflevering af det færdige hus fortsat skal ske den 30. 
november 2020. 

 Arbejdet er ikke sket helt uden komplikationer, men hvornår har man set et byggeri, der 
gør det. Pt. arbejdes der bl.a. på, hvilken energikilde, der skal forsyne huset med varme. 
Projektet opererer med fjernvarme, men HOFOR har præsenteret os for en meget stor 
tilslutningsudgift, hvilket har gjort, at der nu overvejes og regnes på alternative løsninger. 
Vi skal jo gerne i mål med den økonomi, som vi har til rådighed.


Varmepumpe 

 Alternativet til fjernvarme er måske ikke så overraskende varmepumpe. Det er 
efterhånden blevet almindeligt mange steder og er måske også mere fremtidssikret. 
Hvordan det ender, vil vise sig, når vi inden længe får udredt de økonomiske 
perspektiver, både hvad angår anlægsudgift og driftsudgift. 


Byggeriet foregår nu både udendørs og indendørs. Så mens arbejdet med el, lofter, 
indendørs beklædning, motionsrum og ikke mindst trappe til 1. sal nu er i gang 
indendørs, er færdiggørelsen nu i gang udendørs. Grønt tag, vinduer og ovenlys er 
færdigt, så huset er næsten lukket, når det drejer sig om det indre (inden for 
klimaskærmen). 


Der mangler lige at blive lukket til motionsrum og en opbygning af sauna. Hertil kommer 
en aflukning til BKC’s kajakopbevaring, hvor projekteringsdetaljerne lige skal helt på 
plads, inden det kan ske. 


Und jer selv at tage ned til Rundholtsvej 93-95 og nyd det og forestil jer at stå på 
terrassen på første sal og kigge ud på vandet og aktiviteten. Det kommer før end man 
aner.


Bestyrelsen er sammen med BKC i gang med at se nærmere på de fælles retningslinjer, 
der skal gælde for det samlede hus, når vi er kommet i drift. Der er mange ting at tage 
højde for. Medlemmerne vil i stort omfang blive bedt om at byde ind med 
kompetencer og lyst til at gøre noget ift. driften af huset. Fx det udendørs område, 
indendørs teknik, koordinering med BKC m.v. Det kommer der mere om, når vi er klar 
med det.


Hvis I har spørgsmål til byggeriet, så ring eller send en besked (52390187), så skal jeg 
nok sørge for at svare, så godt jeg kan.


Poul Jensen  Bestyrelsesmedlem
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Nyt navn til roklubben 

Vær med i den store navnekonkurrence !!!  
Skal klubben stadig hedde Roklubben SAS?  

Spørgsmålet er stillet en del gange, siden roklubbens tilknytning til 
luftfartsselskabet SAS forsvandt i 2014.  

Bestyrelsen er kommet til den konklusion, at det skal klubben ikke længere. Det er der 
mange grunde til. Vi har oplevet det i vores arbejde med fondsansøgninger til byggeriet, 
at der er sat spørgsmålstegn ved vores tilknytning til en privat virksomhed, som fondene 
ikke støtter. Og vi er overbeviste om, at med et andet navn vil vi også i fremtiden opnå 
en større goodwill ift at få støtte til de anlægs- og sportsaktiviteter, vil gerne vil have. 


Derudover, og ikke mindst, er det oplevelsen, at dem, der overvejer at dyrke roning, 
også ser det eksisterende navn som indikator for, at klubben er en lukket forening. ”Det 
står på hjemmesiden”, at vi ikke har et intimt forhold til SAS længere, kunne man 
argumentere. Men så langt når folk ikke, før de måske overvejer at søge et sted hen, 
hvor en sådan tilknytning ikke synes at være til stede. 


Bestyrelsen har gjort sin holdning op, men hverken kan eller vil beslutte et nyt navn for 
klubben. Det er medlemmernes klub, og derfor skal det også være medlemmernes 
beslutning, hvad klubben skal hedde i fremtiden. I parentes bemærket er det jo også 
formelt set en generalforsamlingsbeslutning. 


Navnekonkurrence 

Bestyrelsen ønsker at kunne foreslå et nyt navn til roklubben i forbindelse med den 
kommende ekstraordinære generalforsamling i starten af 2021. Derfor udskriver vi nu en 
navnekonkurrence. 


I opfordres til at tænke ud af boksen og komme med forslag til et nyt navn til roklubben. 
Vi ved, at kreativiteten er stor blandt medlemmerne, så vi imødeser en masse forskellige 
forslag, der skal vælges imellem. Det skal nok blive svært, men det er en af de 
vanskelige udfordringer, der også er ønskelige.


Skriv jeres forslag og meget gerne en motivering for forslaget til 
naestformand@roklubbensas.dk senest den 29. november 2020. Blandt de indkomne 
forslag vil bestyrelsen vælge det forslag, som vi vil foreslå som klubbens nye navn på 
den ordinære generalforsamling. Vinderen af navnekonkurrencen vil blive belønnet med 
tre flasker god rødvin og måske også et billede i det kommende nummer af Vel Roet.


Hvis I har spørgsmål til konkurrencen, så giv mig et ring eller end en besked på 
52390187.


/ Poul 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Nyt fra kaprochefen 



Kaprochef Michael Olesen 

Amager Regatta 2020
Så fik vi afholdt Amager regatta 2020 trods (Los Coronas) og vejret 
holdt selvom at det startede med pænt meget regn, men det klarede op 
og alle løb blev afholdt som de skulle. 

Der var rigtig mange roer på vandet fra vores lille klub, og vi/I gjorde alt hvad der skulle 
for at gøre det til en super dejlig dag :0)

Men det var alligevel ARK der løb med den samlet sejer og fik lov til at beholde SPEJLET 
et år mere, men de vandt “kun” med 300 point, og hvis Dragør havde været med så 
havde stillingen måske set anderleds ud …

Og det var dejligt at se at B&W roklub igen deltog i regattaen ;0)

Og Regattafesten fik vi da også afholdt, og den fik ARK også klaret på bedste Corona-
vis. Super god fest. 

Jeg har ikke kunnet få fat i resultatlisten endnu :0(

Og der er kæmpe tak til Rochefen, for det kæmpe store stykke arbejde hun har gjort for 
at få så mange roer med på vandet, og sat det på papir så alle vidste hvilken båd/
mandskab de skulle ro i og med.

Vel roet
Michael
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Status fra unironing 

Meget er sket med unironing hen over sæsonen 2020. Uniroerne er en 
dynamisk gruppe, hvor nye kommer til, mens andre rejser tilbage til deres 
hjemlande – eller blot til Jylland for at søge nye eventyr. ☺ I starten af sæsonen 
var der således et sted mellem 5 og 10 uniroere, der havde deltaget i 
ergometertræningen hen over vinteren. 

Rosæsonen 2020 har som bekendt været noget anderledes. Dels pga. Covid-19, dels også 
pga. de manglende klubhusfaciliteter. Alligevel oplevede vi i unigruppen at få henvendelser 
fra en del interesserede i starten af sæsonen – samtidig med at nogle uniroere også har 
tilmeldt sig gennem Københavns Universitets Studenteridræt (KSI). 


I løbet af sæsonen er der også løbende startet nye. Til sammen gør det, at vi i sommeren 
har haft 25 uniroere. Nu har et par stykker taget den nævnte rejse til Jylland, men gruppen af 
uniroere udgør stadig mere end 20 roere, og vi har roere fra Danmark, Tyskland, Tjekkiet, 
Rusland, Brasilien, Canada og New Zealand.


I juli og august var der i træningen stort fokus på at træne frem mod Amagerregatta, som 
hele 19 uniroere havde tilmeldt sig. I træningen blev uniroerne mixet med deltagerne i FUT-
træning, der også skulle deltage i Amagerregattaen, i den udstrækning det passede med 
holdsætningen til Amagerregatta.


Den store deltagelse fra uniroerne gjorde, at vi i SAS kunne stille med tre både i såvel 
damekaninløbet som i dame senior 2-åres og dame senior 4-åres. I damekaninløbet samt i 
dame senior 4-åres, hvor ¾ af roerne var uniroere, blev det til førstepladser – og det samme 
gjorde det i damescullerløbet, som uniroeren Marie vandt. Samlet set har uniroerne altså 
bidraget flot til Amagerregattaen.


Efter Amagerregattaen har der i træningen været fokus på roning i outriggere. Vi har haft 
8+, 4x, 2x, adskillige 1x og EDON-scullere på vandet. Den store aktivitet har resulteret i, at vi 
flere gange har oplevet, at vi er løbet tør for scullerårer. Som rochef kan man dog kun være 
glad for, at materiellet bliver brugt, og at der også er outriggeraktivitet på vandet. ☺


Stine Bols 
Rochef 
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Alice (stroke) og Marina med Michael som styrmand. Alice og Marina tog førstepladsen i 
damekaninløbet til Amagerregattaen.

 

Fra spidsen er det Andreas, Magnus, Stepan og Fabian. Joakim er styrmand. Foto: Dorthe Jensen 

 
Fra spidsen er det Andreas, Magnus, Stepan og Fabian. Joakim er styrmand. Foto: Dorthe Jensen 
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Lidt af hvert vedd kasserer Erik Nielsen 

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 16.600 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.


Nye medlemmer 

VELKOMMEN til flere nye aktive medlemmer i 2020:  

Vita Sackville-Hji

Anita Brozkova 

Tag godt imod vores nye aktive medlemmer. 
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Velux Fonden 
Jeg kan med glæde fortælle, at Velux Fonden har bevilget 25.000,00 kr til køb af 
”romaskiner til ældre roere”.  

Det vil sige at vi nu fra Nordea og Velux fondene har 41.600 kr til køb af fem romaskiner.

 
Velux Fonden har i mere end 35 år støttet ældre medborgere til at være aktive hele livet. I 
2019 uddelte fonden mere end 900 bevillinger til særligt aktive ældre. 


Roklubben SAS siger tusind tak til Velux Fonden. 


Erik Nielsen 

Dødsfald


Kurt Jørgensen døde mandag den 17. august. Kurt har været medlem siden 2006, og 
blev allerede første år husforvalter, en post han bestred i flere år.


Kurt har været meget aktiv i klubben,  og har i flere år hjulpet med at samle 
sponsorgaver til brug for støtteforeningens årlige grill-arrangement. Kurt har været flittig 
onsdagsroer, der dog i denne sæson blev konverteret til traveture i området omkring 
roklubben. 

Kurt blev 76 år.


Æret være Kurts minde

 

Dødsfald 

Bodil Kjærsgaard Jørgensen tabte en tapper kamp mod kræft, og sov stille ind søndag 
20. september omgivet af den nærmeste familie. 


Alle kendte Bodil i Roklubben SAS for hendes engagement i klublivet og 
festudvalgsformand i flere år. Bodil har været medlem af roklubben siden 1974. Hun var 
en kæmpe støtte for sin mand Valther, som bestred formandsjobbet i flere år – og ikke 
mindst var hun mor til Vibe og Sika, som trådte deres barnesko i roklubben. Et skattet 
medlem af åleholdet/nytårsholdet, som i mange år tog på weekend-roture rundt omkring 
i det ganske danske land med 10 voksne og 6 børn. 

Bodil blev 76 år. 


Æret være Bodils minde.
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Vinterklargøring

Hej alle. Hvis I har lyst og mulighed for at stille op til vinterklargøring/  
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 som vi har pr. båd.


Vi skal i vinter også have ryddet op i værkstedet og eventuelt flyttet lidt rundt på tingene, 
når vi ikke længere har behov for den nuværende klubstue.


Erik og jeg får kigget på det en af dagene, og så vil jeg sætte en seddel op på 
opslagstavlen og få lavet et par ”vaske-vende-slibe-lakere-hold” så vi kan få de værste 
skader og det nemme fixet efter standerstrygning og inden det bliver for koldt.


Med ro-hilsen og velkommen i arbejdstøjet, forpladsen, værkstedet og bådehallen.   


Materielforvalteren


Karsten Felland 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En søndag på Amager 

Det var lige hvad GAS' grillarrangement var i år, da 
festligheden blev afholdt i Roklubben Øresund - TAK. 

Søndag den 9. august var der fuld sol, så snakken gik ikke på, om vi skulle sidde ude 
eller inde, men udfordringen var solafskærmning! Det blev løst, der blev lavet lækre 
salater og Frede og Mikkel svedte over grillen. 


Tordenskjolds glade soldater, 25 voksne og 4 børn, mødte op, hvor der straks blev budt 
på den traditionsrige Bloody Mary, serveret i forskellige styrker. Den dejlige mad og et 
glas eller to samt kaffe og hjemmebag, blev nydt under solsejlene, mens snakken gik. 


Ved det amerikanske lotteri, var Rema 1000, Jysk og Pingvino igen i år vores trofaste 
sponsorer,  ligesom en del af GAS' medlemmerne havde bidraget med flotte præmier. 
Stor tak, fordi I er med til at gør det muligt for os, at samle penge sammen, til at støtte 
roningen i Roklubben SAS. 


Sidste punkt på programmet var dart, fodbold og ringspil. Spillelysten her var også stor, 
ikke mindst blandt børnene. Bodils to børnebørn Max Emil og Felix, gjorde nærmest rent 
bord. Jørgen Adamsen viste dog sit talent, ved at vinde fodbold-matchen.


Bestyrelsen i GAS takker alle for en rigtig dejlig dag ved Øresunds kyst.

Sisser 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ROSTATISTIK 

Hermed top 30 for september. Øvrige resultater findes på klubbens hjemeside.


På trods af Corona. Vidste I dette om rosæsonen 2020? 

- Der er per 30. september roet 19.467 km af 81 roere.

- 6 roere har roet mere end 600 km

- Claus Larsen ligger nr 1 med 838 km og 60 roture

- Båden Snoopy Viking ligger nr 1 med 1171 km og 94 ture

- Ottar Viking vores 8+ har 5 ture og 36 km

- Den 22.sep var der flest både på vandet, nemlig 14 stk

- Den 2. aug blev der roet flest km, nemlig 595 km (Ishøj turen)

- Den 11. aug blev der roet 411 km af 34 roere 

- I Motionsturneringen under roinfo.dk har vi fra 1. jul – 30.sep roet 13.060 km. Snit per 

roer 161 km 
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Alle ture Langture
ture km ture km

1 Claus Larsen 60 838 2 44
2 Emelie Westzynthius 26 753 2 261
3 Alice Larsen 47 704 2 44
4 Virgilio Montes 46 685
5 Christian Benne 69 642 1 45
6 Søren Uldall 45 607 1 14
7 Charlotte Wulff 44 582 1 21
8 Anders Bjørneboe 40 556 1 28
9 Kristian Bøckhaus 39 556

10 Gunhild Marcussen 35 544 1 35
11 Lis Krøner 34 540 1 35
12 Daniel Ward 49 517 1 45
13 Stina Styker 34 493 2 92
14 Erik Nielsen 39 474 1 35
15 Allan Valentin Hansen 39 468 1 45
16 Jens Lyng 25 461 2 88
17 Kristina Colston 41 455 1 35
18 Tineke Melberg 37 432 1 35 0
19 Michael Olesen 41 393
20 Stine Bols 53 363
21 Poul Jensen 24 362 1 47
22 Marie Bergmann 36 341 1 35
23 Lara Reime 35 323 1 35
24 Søren Bekker Hansen 29 321
25 Ragnar Jonsson 25 302 1 47
26 Klaus Krøigaard 20 292
27 Mette Grau 19 283
28 Magnus Dauv 27 282 1 45
29 Kristine Schwarz 23 275
30 Gerd Hansen 24 270



Vel Roet Oktober - November 2020

KALENDER 
OKTOBER 2020
Sydhavnsdysten 2020
lørdag 10. oktober kl. 10:00 - 15:00

Standerstrygningsrotur
lørdag 24. oktober kl. 13:00 - 15:00

Tilmelding i bookingkalenderen

Standerstrygning
lørdag 24. oktober kl. 15:30 - 16:30
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BAGSIDEN 
Traditionel JULESTUE i Roklubben SAS  

LØRDAG den 19. december 2020 klokken 18:30  

Selvfølgelig fortsætter vi den gamle tradition med ”julestue” i din Roklub. 
Forudsat at vi har et nyt køkken og festlokale, og at corona-situationen tillader det. 

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,  sange og dans om 
træet i en pyntet klubstue, løbe ”nu er det Jul igen” rundt i det nye hus, nyde hinandens 
selskab,  levende lys i vinduerne, ankomst af  jule-mand/kone som har gaver med,  snak 
og masser af hygge.


HUSK at skrive dig på listen på opslagstavlen senest onsdag den 16. 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 Felland  51536361                                                                                                                                                                    


Tante Ediths brevkasse
Tante Edith - drømmer om at sidde under sydens sol og om lækkert vand 

man kan ro i. Vandet der her hos os - underholder i disse dage ... er det, der kommer fra oven og 
som våde dommedags profeter lover at mere af den slags er på vej. Et stort lyspunkt er - at nu 
varer det ikke længe før end vores smukke nye klubhus står færdigt og indflytningsklar.
“Glædelig-nu-er-det-snart-færdigt-dag til alle” Kærlig hilsen Tante Edith.
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Redaktør Marianne Barfod,  se kontaktdata 
i kolofon.

Næste deadline 30 november 2020
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