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I dette nummer kan du læse om: Formanden har ordet, forberedelserne til det nye hus, om 
Sydhavnsdysten, SPP og det nye system ROKORT. Der er også et par linjer om at være tålmodig. 
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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 65 webmaster 
@roklubbensas. dk

Redaktør af Vel Roet Marianne Barfod 22 44 94 64 velroet @ 
roklubbensas.dk
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Formanden 
har ordet
Mens vi venter på det nye hus, ligger 
tingene ikke helt stille. Et par udvalg 
arbejder lidt på at få huset i god 
funktionsstand, når vi kan komme ind i 
det. 

Klubstue og omklædning: Kristina Colston, 
Stina Styker, Tanja Pauly og Alice Larsen 
kigger på brugte, men pæne møbler til 
klubstuen. Vi har allerede fået en pæn reol. Det bliver dog ulig nemmere at 
anskaffe ting, når vi kan komme ind og måle op.


Have: Tanja har skaffet et stort træ. Vi ved dog ikke helt hvor det skal plantes. 
Hvis der er flere der vil være med til at kigge på haven, bedes de henvende sig til 
Tanja.


Kondirum: Bjørn og Christian Benne står for kondirum. Bjørn har doneret en 
fladskærm, så vi kan filme rotaget og forbedre vores teknik.

Fælles for alle udvalg er, at vi spændt venter på en afslutning af byggeregnskabet, 
så vi helt nøjagtigt ved, hvor mange penge vi kan bruge.

Hvis nogle af medlemmerne ligger inde med gode kontakter til f.eks. 
kantinemøbler bedes de kontakte klubstueudvalget.


Åbent hus 
Bestyrelsen har besluttet at holde åbent hus søndag den 25. april kl. 10 til 12. 


Vi vil reklamere med et banner på gavlen af bådhallen, så alle de vandrende 
skarer kan se det. Alle medlemmer er velkomne til at være i klubben denne 
formiddag, for at hilse potentielle nye roere velkommen. Det er meningen de skal 
prøve en tur på vandet. 


Generalforsamling 

I skrivende stund er det ikke muligt at give en dato for generalforsamling. Når vi 
atter må mødes flere indendørs, finder bestyrelsen straks en dato, der i så fald 
bliver annonceret på hjemmeside og Facebook. Så hold øje.


Alice Larsen
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Formand Alice Larsen
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Status på nyt klubhus  
I det sidste nummer af Vel Roet kunne I læse, 
at vi snart var i mål, men at klubhuset først 
ville blive færdig efter jul. Og der er vi nået 
hen, godt og vel endda. Og der står nu et flot 
klubhus, som snart kan tages i brug. Dog er 
der et par detaljer, der mangler, inden det for 
alvor kan ske 

Godkendelse fra kommunen 

Før huset lovligt kan tages i brug, skal vi modtage en ibrugtagningstilladelse eller en 
midlertidig ibrugtagningstilladelse. Den er efter alt at dømme lige på trapperne, så vi 
venter bare på den sidste gennemgang i kommunens forvaltning, før vi kan slå dørene 
op til det flotteste træhus i København. Forventningen er, at der kommer en (midlertidig) 
tilladelse umiddelbart efter påske.


Mangel-gennemgang 

Når vi har fået godkendelsen på plads, så har vi en mangelgennemgang sammen med 
entreprenøren. Det er helt sædvanligt, og er ikke til hinder for, at vi kan begynde at bruge 
huset. Der vil være en naturlig koordinering af evt. mangeludbedringer, så vi ikke går i 
vejen for hinanden. Det vil der i givet fald komme særskilte meldinger ud om.


Indretning 

Vi har et par udvalg i gang med at se på indretning, og så snart vi kommer ind i huset, 
kan udvalgene for alvor se til, at vi får en smart og velfungerende klubstue og et ditto 
motionslokale. Hvis du har ideer i den retning, er du velkommen til at rette henvendelse 
til bestyrelsen.


Covid-19 

Covid-19 er jo den store joker i spillet. Den kan bremse for ibrugtagningen af klubhuset, 
så vi følger naturligvis udviklingen tæt og melder ud, når der er nyt i forhold til dette.


T å l m o d i g h e d 

Det er nævnt et par gange undervejs i byggeprocessen, at der skal en portion 
tålmodighed til. Og det er stadig tilfældet. Byggeudvalg, rådgiver og entreprenører gør, 
hvad der er muligt for at få det hele til at spille. Det er bare ikke altid, at de gode 
intentioner bliver til noget i praksis. Der er mange faktorer, der er i spil – det vigtigste er 
dog, at der ikke er længe til at vi kan komme under tag både med træning og ophold. 
Det glæder vi os alle til. 


Og det bliver en stor glæde at komme med den melding om kort tid.


Poul Jensen 
Næstformand 
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Næstformand Poul Jensen



Vel Roet April - Maj 2021

 	 ROKORT
Roklubben har taget et nyt elektronisk ro-protokol- og medlems-system i 
brug. Systemet hedder ROKORT og erstatter både den gamle papirprotokol 
over roture, der lå på pulten i bådhallen, og kassererens forskellige regneark 
med medlemsoplysninger og manuelt opgjorte månedsvise ro-statistikker. 

ROKORT tilgås online på nettet via en pc eller en mobiltelefon. Alle klubbens 
medlemmer (som vi kender mailadressen på) har fået tilsendt en mail med 
oplysninger om deres brugernavn og adgangskode. Når man er logget på kan 
man registre og afslutte roture, opdatere sine egne personlige data såsom 
adresse, telefonnummer og mailadresse (Husk det nu, når de ændrer sig!), man 
kan ændre sit brugernavn og/eller adgangskode og man kan følge med i ro-
statistikken, der til hver en tid er helt opdateret med de sidste registrerede roture 
samt flere andre ting.


Normalt er det den ansvarshavende styrmand på de enkelte roture, der står for 
registrering og afslutning af turen, men du har også selv mulighed for at registre 
roture, du har foretaget uden for roklubbens regi.


Du kan finde en brugervejledning til de vigtigste ting i ROKORT på vores 
hjemmeside under menupunktet RONING→ROKORT.

Vi regner med, i nær fremtid, at få anskaffet internetadgang og en pc til klubben, 
så man også der kan registrere ture og følge med i hvem der er på vandet i hvilke 
både.

God fornøjelse med systemet.


Claus Larsen, webmaster og rokortbestyrer. 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Sydhavnsdysten 2021 

Lørdag d. 1. maj kl. 10 -13 afholdes 
Sydhavnsdysten igen 

Sydhavnsdysten så første gang lyset d. 10. oktober 
2020, da regattaen blev skabt som en erstatning for 
Copenhagen Harbour Race (CHR), der var blevet 
aflyst pga. COVID-19. 



Dysten blev imidlertid så positivt modtaget, at den 
gentages i år – dog på en forårsdag, da håbet er, at 
CHR vender tilbage til efteråret.


Sydhavnsdysten er, som navnet antyder, en lokal dyst mellem de tre roklubber i 
Sydhavnen: ARK, KR og SAS. Distancen er den samme som til CHR, men dysten 
starter og slutter ud for SAS. Fra SAS ros der således mod Slusen, hvor der 
foretages en vending, og herefter går turen nordpå, hvor der vendes om 
Langebro. Turen tilbage mod SAS er dog lidt anderledes, idet der fra Bryggebroen 
og til mållinjen er indlagt en sprint.


Sydhavnsdysten adskiller sig derved på den måde, at der både er vindere af den 
samlede konkurrence (hvor dem med den bedste H-tid vinder) og vindere af 
sprintkonkurrencen (hvor dem med den bedste roede tid vinder). Der burde altså 
være noget for enhver smag ☺


Det vil være muligt at følge offentliggørelsen af resultaterne i en livestreaming på 
Facebook via begivenheden ”Sydhavnsdysten 2021”.


Alle SAS-roere opfordres til at deltage i dysten – eller, alternativt, til at heppe på 
klubbens deltagere et sted langs ruten ☺


Rochef Stine Bols 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SPP eller med det mere mundrette navn Sved På Panden

 

Så kommer sommeren igen, det vil sige vi skal lige igennem foråret, men det 
betyder også at ro sæsoningen på vandet kommer igang igen.  
Og allerede d.10 maj begynder der en nye omgang af SPP og vi deltager 
selvfølgelig igen i år. 

Jeg har det nu bedst med at vi/I selv finder sammen som hold. Jeg eller Stine skal 
nok være behjælpelig hvis der skulle være spørgsmål. 

Et af spørgsmålene kunne være, hvilket nummer skal vi ro med, og det er sådan 
at vi i Roklubben SAS har nummer fra 850-899, det skal dog lige siges at der er 
nogle nummer som allerede er taget, og dem har jeg ikke på mig her i den 
skrivende stund.

Et andet spørgsmål kunne også være, hvordan melder man sig til, skal man have 
en uddannet styrmand med? og ja det skal man!

Alle regler kan findes og læse på www.sppkbh.dk 

Datoerne:

1) Mandag d. 10. maj – Sydhavnen (SAS) 
2) Onsdag d. 26. maj – Hellerup (HDR) 
3) Onsdag d. 9. juni – Sydhavnen (SAS) 
4) Lørd. d. 19. juni - SPP/LDK Hell. 
5) Torsdag d. 24. juni – Hellerup (HDR) 
6) Onsdag d. 11. aug. – Hellerup (HDR) 
7) Onsdag d. 18. aug. – Sydhavnen (SAS) 
8) Onsdag d. 1. sept. – Hellerup (HDR) 
9) Fredag d. 10. sept. – SAS - Finale 
- Afslutningsfest i SAS 

Kaprochefen Michael  
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Kaprochef Michael 
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Lidt af hvert ved Erik Nielsen kasserer      

 

Donationer til Roklubben SAS 

Roklubben SAS har modtaget mange store gaver fra 
medlemmerne via DFfR Gavegiroordning.  

Specielt penge til egenfinansiering af det nye fælles klubhus med BKC er 
særdeles velkommen, da uforudsete udgifter stadig kan komme. 

Ikke færre end ni medlemmer har doneret Roklubben SAS 
81.300 kr.


Tusind tak for gaverne til styrkelse af Roklubben SAS 
økonomi. 

 

VELKOMMEN til nye aktive 
medlemmer i 2021:  
Birte Nielsen (rospinner)

Winnie Burkal Høi (har roet i KVIK)

Joakim Bach-Harsmann (ror med UNI)


Tag godt imod vores nye aktive 
medlemmer.  

Erik Nielsen 
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KALENDER  
Standerhejsning
lørdag 10. april
Roklubben SAS

Åbent hus
søndag 25. april kl. 10:00 - 12:00
Roklubben SAS

MAJ 2021
Sydhavnsdysten
lørdag 1. maj kl. 10:00 - 13:00

Tidsrummet til at ro i er fra kl. 10-13.   Ruten er ca. 6,5 km. Start 
ved Roklubben SAS, vending ved Slusen, vending ved Langebro. 
De sidste ca. 1000 m er en sprint.

Madpakketur i Københavns Havn
søndag 2. maj kl. 9:00 - 14:00

Sved På Panden (SPP)
mandag 10. maj kl. 17:00 - 20:00
Roklubben SAS

Sved På Panden (SPP)
onsdag 26. maj kl. 17:00 - 20:00
Hellerup Dameroklub (HDR)
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Vel Roet

Redaktør Marianne Barfod, kontaktdata se kolofon.


Næste deadline er 30. maj. Alle bidrag modtages med 
glæde, foto og illustrationer med stor glæde.

https://roklubbensas.dk/begivendhed/standerhejsning/
https://roklubbensas.dk/begivendhed/aabent-hus/
https://roklubbensas.dk/begivendhed/sydhavnsdysten/
https://roklubbensas.dk/begivendhed/madpakketur-i-koebenhavns-havn/
https://roklubbensas.dk/begivendhed/sved-paa-panden-spp/
https://roklubbensas.dk/begivendhed/sved-paa-panden-spp-2/
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