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I dette nummer kan du læse om indkaldelse til to generalforsamlinger, årets sidste ro-
statistik med årets guld-og sølvåre-tagere, nogle af dem ses her. Status for 
klubhusbyggeriet, og et beskæftigelsesforslag til juleferien. 
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ROKLUBBEN SAS  

Rundholtsvej 95, 2300 S 

www.roklubbensas.dk 

Tlf.: 20530180 
Bank Arbejdernes Landsbank. KONTO: REG NR. 5325 KONTO 0250141 
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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

http://roklubbensas.dk
http://hotmail.com
http://sas.dk
http://msm.com
http://gmail.com
http://gmail.com
http://brygge.dk
http://gmail.com
mailto:unironing@roklubben.sas
mailto:karsten.felland@gmail.com
mailto:ilsidenius@hotmail.com
http://roklubbensas.dk
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Generalforsamling 
Torsdag den 25. februar kl.19.00 

2021 
Om corona vil, indkalder bestyrelsen til generalforsamling i klubstuen, 
torsdag den 25. februar, kl. 19.00. Der vil udkomme en dagsorden senere. 

Som det ser ud lige nu, genopstiller alle til bestyrelsen, men vi mangler p.t. en 
suppleant.


Vel mødt


Formanden

Alice Larsen


GAS  
GENERALFORSAMLING 

Onsdag, den 17. februar 2021 kl. 19.00 
I roklubbens nye lokaler, Rundholtvej 95 

Dagsorden ifølge foreningens love:


1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab/fastsættelse af kontingent 

4. Indkomne forslag - herunder disponering af midlerne 

5. Valg af bestyrelsen 

6. Valg af suppleant 

7. Valg af revisor og revisor suppleant 

8. Eventuelt/ fremtidigt arbejde 


Ref. punkt 4 indkomne forslag/disponering af midler. Forslag skal skriftligt indsendes til 
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Mailadr. 
ILSIDENIUS@HOTMAIL.COM  


Ref. punkt 5-7. Der skal nye kræfter til i bestyrelsen, bl.a. da vores kassere ønsker at gå 
på "pension". 


Forhåbentlig får vi et mere coronafrit år 2021, så det bliver muligt at afholde 
generalforsamlingen.  
Foreningens medlemmer vil får direkte besked, ligesom roklubben hjemmeside vil blive 
udateret med seneste nyt.

BESTYRELSEN I GAS ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR. 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Lidt af hvert ved Erik Nielsen, kasserer 

Nye medlemmer 

VELKOMMEN til nye ro-spinnere og flere nye aktive 
medlemmer i 2020: 


Fabian Mager

Rina So

Hanne Mølgaard Koczulab

Henrik Mølgaard Koczulab

Andreas Mayr

Alice Juhl 


Tag godt imod vores nye aktive medlemmer. 

 

Motionsturneringen pr. 31.10.20 

Motionsturneringen 7. runde 2020: En halv sæson pga corona, men en helstøbt 
indsats af de danske motionsroere. 

Randers Roklub vinder motionsturneringen med 426 km i gennemsnit per aktiv roer.

Roklubben SAS sluttede i 2. division som nr. 9 med 194 km i gennemsnit per aktiv roer.

 

Sidste år sluttede vi i 2. division som nr 3 med 366 km i gennemsnit per aktiv roer, men 
det var så også for en hel rosæson.


Støt din roklub og få samtidig et skattefradrag


Sidste frist for at lave en donation er den 23. december, hvis beløbet skal tælles 
med i 2020.   

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 roning.dk under DFfR Gavegiro. Pengegaven skal doneres til Roklubben SAS. 

Kasserer, Erik Nielsen
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Status på nyt klubhus 
Vi er snart i mål, men det bliver måske først efter jul 
Vi er nu forbi den 30. november 2020, hvor der efter tidsplanen skulle stå et nyt og 
færdigt klubhus til at tage i brug. Forskellige udfordringer, dog ikke alvorlige, har 
gjort, at byggeriet i den sidste fase er blevet forsinket. Det betyder, at vi skal tage 
stilling til et ønske fra vores entreprenør om en tidsfristforlængelse, sådan at 
arbejdet kan færdiggøres på en god måde, og ikke blive afleveret med for mange 
mangler. 

Varmeforsyning  
Jeg har tidligere orienteret om overvejelserne om, at varmeforsyningen måske på grund 
af økonomien skulle ske via en varmepumpe i stedet for som projekteret med 
fjernvarme. Økonomien og de øvrige forhold i denne del af projektet er nu afklaret, og 
varmeforsyningen kommer til at ske via en varmepumpe. Det kommer ikke til at betyde 
noget for varmen i huset, men har en lille forsinkende effekt, da der skal findes en 
placering og varmepumpe også skal leveres. Det er heldigvis detaljer.


Andre udfordringer 
Den udvendige aptering er næsten færdig, så det er kun detaljer, der mangler udenfor. 
Herunder bl.a. lamper, som er nok så væsentlige i denne tid. Af andre forhold, som er på 
vej men forsinket, kan nævnes skraldeskur, eventuel udvidet el-kapacitet, placering af 
cykelstativer og etablering af kajakhylder hos BKC. Det sidste har ikke betydning for os, 
men har betydning for projektets tidsplan. Indenfor er motionsrummet så godt som klar. 
Der udestår faktisk kun lidt færdiggørelse af ventilationen, som selvsagt er vigtig, når vi 
nu skal til at køre endnu flere ergometre i et opvarmet rum. Køkkenet er ved at få 
elementer monteret, ligesom klubstuen er ved at få lagt gulv. Altså mange detaljer, som 
alle er i gang på én og samme gang.


Tidshorisont 
Vi har en fin dialog med Logik &Co., som for tiden arbejder alle ugens dage for at sikre, 
at vi kan få et klubhus så hurtigt som muligt. Men vi vil også gerne have, at huset bliver 
færdigt, uden at vores forståelige utålmodighed spiller en for stor rolle. Det er derfor 
vigtigt, at vi søger for ikke at presse noget igennem med risiko for alt for mange ting, der 
efterfølgende skal rettes. Vi må derfor imødese, at ibrugtagningen af huset, som jo også 
kræver en formel godkendelse i Københavns Kommune, når byggeriet er færdigmeldt, 
først kommer til at ske noget senere, end forventet. Nærmere bestemt efter jul, så alle 
detaljer kan være på plads. 


 Poul Jensen, næstformand
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Ro-reglement 

Selvom vi nu har passeret standerstrygning, er det stadig muligt at ro udendørs. 
Bemærk dog, at der gælder særlige regler for vinterroning, fx at der bæres redningsvest 
under roningen. Se bestemmelserne for vinterroning i ro-reglementet, som kan ses på 
hjemmesiden og i bådehallen.

I øvrigt er det væsentligt, at man som aktiv roer altid er sat ind i ro-reglementet, så man 
kender reglerne for redningsveste, styrmandens ansvar, langture og meget andet. Hvis 
man ikke er bekendt med reglerne, så kan man passende bruge juleferien på at læse op 
på dem ☺

God jul & godt nytår

Stine Bols

Rochefen


Dødsfald


Keld Mølgaard døde lørdag den 7. november. Keld har været medlem siden 2016, og har 
været en flittig ergometerroer, både i roklubben på vores faste mandagshold, men også i 
fitnesscenter i Dragør.  


Keld støttede meget op om vores støtteforening GAS, hvor hans hustru Inger-Lise 
Sidenius er formand. Keld var revisor i GAS og har bidraget med hjemmelavede 
lækkerier til mandagsholdet og GAS arrangementer.

Keld blev 76 år. 


Æret være Kelds minde


På bestyrelsens vegne Erik




TAK 

Hjertelig tak til Roklubben SAS og GAS for skønne blomsterhilsner ved Kelds bisættelse. 
På gensyn i klubben.  

Inger-Lise (Sisser) 

7



Vel Roet Dec - Jan 2020/2021
By-orienteringsløb


BY-O-LØB  

BY-O-LØB 2020/2021 forventes at 
starte op igen den TORSDAG DEN 
7. JANUAR 2021 KL. 18:00.

Forventes, fordi vi lige må afvente, 
om statsministeren og/eller andre 
bestemmer/tillader noget andet. 

Under alle omstændigheder vil vi 
løbe og indtegne kort med afstand. 

Løbsudlægger
Søren. 

Løbsudlægger Søren Uldall i historisk setting i den gamle klubstue. 

Stemningsbillede fra Standerstrygningen. 
Rochef Stine Bols fremviser en plade til 
opsætningen af årets kanin … 
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8 GP 
Så er vi kommet i gang med 8GP denne her vinter og vi har gang i hele 7-8 hold, 
der er lidt nye distancer i år pga. the Coronas/covid19 hvilket gør at der i år skal oplyses 
alder og vægt på hver enklet roer for at kunne udregne roet tid eller distance.


Runde 1 er overstået og med ok resultater, lidt misforståelser omkring indberetningen, 
så det er ikke alle hold der rigtige, men det bliver det næste runde


Alle tider kan ses på www.8gp.dk


                                                     2020/21 - Runder


Runde:                 Otter || Firer                                            Afslutnings Dag 

Runde.1	 100m + 200m + 300m + 400m + 500m / 3min	    15. November


Runde.2	 Time according to age	                                             15. December


Runde.3	 4x500m / 2min	                                             15. Januar


Runde.4	 2 x 1000m / 4min	                                             15. Februar


Runde.5	 10x100m / 1min	                                             15. Marts


Vi ses til næste runde.


Hilsen Michael Olesen


Kaprochef


9

http://www.8gp.dk


Vel Roet Dec - Jan 2020/2021

Rostatistik 

Hermed den sidste ro-statistik i 2020. Top 40 er med her. De resterende resultater kan ses på klubbens 
hjemmeside. 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Alle ture Langture
ture km ture km

1 Claus Larsen 66 923 2 44
2 Søren Uldall 48 821 2 200
3 Alice Larsen 53 788 2 44
4 Emelie Westzynthius 29 787 2 261
5 Virgilio Montes 51 764
6 Christian Benne 75 689 1 45
7 Jens Lyng 26 685 3 312
8 Kristian Bøckhaus 48 685
9 Charlotte Wulff 48 635 2 34

10 Lis Krøner 40 633 1 35
11 Anders Bjørneboe 44 613 2 41
12 Gunhild Marcussen 40 611 1 35
13 Erik Nielsen 45 548 1 35
14 Allan Valentin Hansen 46 544 1 45
15 Daniel Ward 50 527 1 45
16 Kristina Colston 47 520 1 35
17 Stina Styker 36 520 2 92
18 Michael Olesen 48 479
19 Tineke Melberg 40 463 1 35 0
20 Stine Bols 55 387
21 Marie Bergmann 40 381 1 35
22 Poul Jensen 25 375 1 47
23 Lara Reime 39 360 1 35
24 Robert Hagen 24 351
25 Mette Grau 23 348
26 Søren Bekker Hansen 32 346
27 Gerd Hansen 28 315
28 Klaus Krøigaard 22 314
29 Anita Dalegaard 27 305
30 Ragnar Jonsson 25 302 1 47
31 Magnus Dauv 29 301 1 45
32 Kristine Schwarz 24 288
33 Knuth Frederiksen 17 258
34 Bjørn Dohrn Petersen 26 252
35 Stepan Sokolov 27 248
36 Rene Henriksen 16 229

37 Jan Hellesøe 15 208

38 Ekaterina (Kate) Basova 25 197
39 Lisa Scholz 21 192
40 Gabriel Benne 29 188
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BAGSIDEN 

Ved standerstrygningen i oktober strøg næstformand Poul Jensen standeren.  Formand i 
GAS, Sisser Sidenius hædrede ungdomsroer Mikaela Kæstel-Bjerg med Årets Thorkild-prisen 
for at yde en særlig indsats. Med hæderen følger 300 kroner. 

Tante Ediths brevkasse
Tante Edith har funderet over … hvordan man beholder den korteste 
afstand mellem mennesker !
Smilet … i en verden af kedelige mundbind, visir og andre former for ucharmerende anordninger 
for at holde Coronaen fra døren  … Tante Edith glæder sig til at vi kan smile til hinanden og 
sender julekram til alle. Kærlig hilsen Tante Edith
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Redaktør Marianne Barfod, kontaktdata i kolofon.

Næste deadline er: 31. januar 2021. Alle bidrag modtages 
med glæde, fotos og illustrationer med stor glæde.
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