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adresser.
DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Strandvænget 55
2100 København ø
Post g iro 5 00 34 66

TELEFONER:

ORIENTERINGSSEKTIONEN
FORMAND: Ronald Clausen
Engelsborgvej 44.
2800 Lyngby
02 - 88 58 86
KASSERER: Kell Lauritsen
Ramundsvej 25
2300 København S.
01 - 58 43 20
SEKRETÆR :

Køkken:
01 - 29 63 26
Kontor:
01 - 29 63 26
Medlemmer: 01 - 29 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.

Stilledal 17, st.
272.0 Vanløse

FORMAND: Niels W. Fredsted
Frederik IV's Al le 12
2000 København F. Dag : 01 - 11 10 19
Aften: 01 - 19 88 36

Kontingentopkrævning

KASSERER: VJi lliam Arentved
Dalmosevej 4
2400 København NV . 01 - 56 24 14
KONTINGENTKASSERER: Steen Storlanc
Augustvej 130 , 2730 Herlev
SEKRETÆR: Birger Jensen
Lundedalsve j 10
2900 Helle rup 01 - 62 23 63
MATERIELFORVALTER: Peter Kristensen
Værebr ove j 38
2880 Bagsværd

KAPRONINGSCHEF: Helni Hilde brand
Kringelkrogen 12 , Ramløse
3200 Helsinge
INSTRUKTIONSROCHEF: Bent Boesen
Dybenda lsvej 31
2720 Vanløse 01 - 74 95 85
t'iOTlONS- OG LANGTURSROCHEF:

Søren Andersen, Vennemindevej 46, 4.th
2 100 Københa vn ø.
01 - 20 86 65

Hl!SFOFNAL TER: Christian Avnstorp
D S R Strandvænget 55, 2100 ø.

KAPRONINGSUDVALG:
KAPRONINGSCHEFEN
Jan Cederkvist
Høje Gladsaxe 5, 13.
2860 Søborg
Palle Rørsgå rd
Phi stersvej 11
290C Hell erup
01 - 62 77 39

KØKKENET ER ABENT
MANDAG KL. 19 - 22
TIRSDAG KL. 17 - 22 (middag)
TORSDAG Klo 17 - 22 (middag)
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
tlf: 29 63 26 inden kl. 12.00 samme dag.
Servering og fortæring sker klo 19 - 21.

BESTYRELSESMEDLEM: Poul Nissen

På grund af julen har der desværre i kke
været tid til at kontrollere de nys udsendte girokort, hvorfor der kan forekomme fejl.
Hvis du mener at have konstateret en sådan i det girokort du har faet tilsendt,
bedes du give kassereren eller undertegnede besked , hvorefter sagen vil blive
undersøgt.
Af mulige fejl kan nævnes:
Man har betalt for Januar kvarta l 1980 ,
men alligel fået opkrævning.
Man har ikke betal t for' oktOber kvartal
1979, og cette beløb er ikke blevet opkrævet sammen med januar kvartals kontingent.
Man har fået opkrævning pa et forkert
beløb.
Man har slet ikke modtaget noget girokort.
Der kan forekomme andre fe jl, og j eg vil
i givet fald blive glad, hvis man gør mig
opmærksom på dem.
Til slut: Hvis man ønsker a t be t a l e kontingent for hele lY80, bedes man sende en
check til kassereren med angi velse a f , a t
den er til dækning af kontingent.
Steen Stor land
Kontingentkasse r er .
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5. Reg l e r ne Eor vinteLroning ble v

REFE

RtlER

FRA BESTYRELSESMØDERNE DEN 1,10.

3,12oG18,12
1979,

endnu en gang disk u t e Let. Man
vedt o g samme regleL som sidste

år.
18.121979
Deltagere: ALLE
1 . Jan CedeLkvist og Pall e RØLS-

19.111979
Del t ag eLe: Heini Hil deb randt, Niel s

gaard indsup p leres i bestyr e lsen

FLedst ed, Palle Rør s gaaLd og BiL-

som med lem mer a f kaproningsud-

g er J e nsen.

va lg et . Stor land indsuppleres

1. VaL me installationeLne e L fæ rdig e

sem kontingentkassereL.
2. Op mu Ling af sauna ikke igangsat,

i uge 47.
2. Re paration af tagene er igang-

t i lb ud p å tagarbejde oveL kontoret ikke modtaget.

sa t.
3 . Lak e ring af gulve diskut ere t.

3. Låse n til kontoret udskiftes,
nøg le L o mbyttes.

4. Arbog - Ny form overvejes, forelægg es evt. på generalforsamlin-

4. Bes t yrelsen und er sk rev Euld magt
v e d r . skøde på Sydhav n s huse t.

gen .

5. Bå devæ rftets best y r e lse genvalgt
( Dan Nielsen. Ban g og Arnold).

3.12 1979
Del tagere: Fred s t ed, PeteL KLi st e n -

6. Både værftets bidrag til e l og

sen, Christian Avn s t o r p . Wil l ia m

v arme dr ø fte t. Arn o l d tag e r

Arentved og Birg e r J e nsen .

ta k t og f o r es l å r

I øvr igt: Per Ch Li s te n o g ALno ld

o psættes e v e ntuelt.

kon-

1 2%. S trømm ål er

SøLensen.
7 . Bud g e t
1 . Pro b l em e r me d opr y d ni n g ef t e r
Ro ernes Mot ions løb samt hærvæ rk

sæ rl i g t

Eor klubben, herunder
kapr o nin gsb u dge t

skal

snares t udarb ej d e s.

på inv e ntaL.
8. Ru nd en .
2. Ta ge t over kon t ore t mege t u tæ t .
Til bud på Lepa Lat i on s k al ind hen t es meg et hur tigt

(N\-JF ).

3. De t nye va rmes y stem er s tO Lt s et
fæ rdig t .
4. Køkkenets boghol d e ri skal f Lem o v e r fø Les s å l edes at me l lem r e gn skabet me d k lubb e n løbende er ajo ur ført . Kl ubb e n sendeL "regninger " til køkkenet.

Pet er : Vil under s ø g e mul i g h eder ne Eor sv ø mn in g i USG.
Sto rl an d : In dstil l e de Roy Ba yless
og Ro lf Hø h ne t i l e k sklu s ion,
hvilket b le v v ed tag et.
Bir g er : Øn s ke r ko p i aE d åbs- / n a vn eat t est Era sa mtl ige bestyrel se s med l emm er, s o m ikke afleverede sidste å r .
For re Ee ratern e
Bir g e r Jensen
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REFERAT AF

GENERALFORSAMLING
Formanden, Niels W. Fredsted, bød velkommen kl.20l5.
Som dirigent valgtes Dan Nielsen og som sekretær Stig Rasmussen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
ad pkt.l: Aflæggel~e af beretning.
Formanden aflaged beretning. Bestyrelsesarbejdet havde også i år
været mere præget af administrativt arbejde, især med husets istandsættelse, end af det idrætslige. Rolf Høhne havde i årets løb trukket sig
tilbage fra bestyrelsesarbejdet på grund af divergerende opfattelser i
forbindelse med husets istandsættelse. Lena Baden havde i efteråret været nødt til at udtræde på grund af studieophold i udlandet og var blevet substitueret som kaproningschef af Palle Rørsgaard. Peter Kristensen havde forestået indkøb og salg af nye rotrøjer.
Roaktiviteten, især fra Svanemøllen, havde vist tilbagegang i forhold til sidste år formentlig blandt andet på grund af vejret.
I Kvikmatchen havde Kvik vundet alle tre løb.
Medlemsstatistikken viste en mindre tilbagegang til 343 aktive og
135 passive.
Palle Rørsgaard redegjorde derpå for kaproningsafdelingen, som i
endnu højere grad end tidligere var præget af en god top men alt for
lille bredde. Birgitte Hanel havde kombineret med Lyngby Dame-Roklub og
Bagsværd Roklub vundet dansk og nordisk mesterskab i dobbeltfirer, ligesom hun i samme bådtype var blevet nr.ll ved verdensmesterskaberne i
Bled. Jan Cederkvist havde vundet DM i singlesculler og var blevet nr.3
ved NM. Ved verdensmesterskaberne havde han trods en god indsats ikke
opnået en placering blandt de 12 første. Han modtog nu Sejrsmasten for
sine gode præstationer i årets løb.
Formanden fortsatte sin beretning med at oplyse, at vi formentlig
kan beholde Nivåhuset nogle år endnu, da Karlebo kommune ikke har midler til at iværksætte planen om en marina på stedet.
På klubbens fødselsdag havde været afholdt en vellykket fest, ligesom også Høstfesten var forløbet godt.
Georg Galsters 90-års fødselsdag var blevet fejret med morge~kaffe
i klubben og ved den lejlighed var han blevet udnævnt til æres~edlem.
Begivenheden var blevet godt dækket af dagspressen.
D.S.R.s Venner havde financieret en total nyistandsættelse af !!jørneværeiset og en ombetrækning af verandamøblerne.
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Taget var nu blevet tætnet og endelig var der blevet indlagt fjernvarme med støtte fra Jønsson & Schtilein og Rees Legat. Især rettedes en
varm tak til Gudmund Schack og Jønsson & Schtilein for en enestående
hjælp i forbindelse med kontrakter og tegninger, som var blevet ydet
uden udgift for klubben. Desuden lød en tak til Arnold Sørensen for det
daglige tilsyn med arbejdets udførelse. En medvirkende årsag til, at
man var gået i gang med disse omfattende arbejder var, at lejemålet for
grunden er blevet forlænget til 1994. Det næste, der står for tur, er
sauna og parketgulve.
Sydhavnshuset fra 1942 er pr. l/l 1980 solgt til Kalkværksgrundene,
idet man anser indtægten herved for mere fordelagtig end et usikkert
lejemål.
Kontingentopkrævningen er blevet lagt over på EDB til stor lettelse
for kontingentkassereren, Steen Storland.
Derpå takkede formanden en række medlemmer, der på forskellig vis
har arbejdet for klubben. Aage Bang har hjulpet ved at tage sig af Studentersangerne. Gitte Pallesgaard har ydet en stor indsats i køkkenet.
Erik Haamann har siden 1947 hvert år uden beregning revideret klubbens
regnskaber. Carl Helge Petersen har ført kø(:kenregnskabet. Ole Schou
har for andet år i træk stået for Roernes Motionsløb, som foruden overskudet giver klubben god reklame ude omkring. Endelig overraktes Krokodillen til redaktionen, Keld og Per Christensen, for at have præsteret
et godt blad til fremme af klublivet.
Gudmund Schack udtrykte - som han selv sagde - undtagelsesvis tilfredshed med bestyrelsens arbejde i det forløbne år. Han anslog Rees Legats udgifter til huset til ca. 200.000 kr~ over dette og næste år, hvilket naturligvis har kunne mærkes på kaproningsregnskabet. Derpå redegjorde han for historien bag Sølvhesten, som nu er pudset op, og skænkede klubben en planche med oplysninger herom til at hænge under hestens
nye placering.
Keld Christensen takkede for Krokodillen og gjorde kort rede for
bladets drift både i det forløbne og de kommende år.
Herefter godkendtes beretningen.
ad pkt.2: Forelæggelse af regnskab til godkendelse og fastsættelse af
kontingent for det kommende år.
Kassereren, William Arntved, forelagde regnskabet, som i år også
indeholdt en status. Regnskabet var i år opstillet på en lidt anden måde
end sædvanlig, da det er omlagt til EDB, hvilket tillige har betycet en
lettelse i bogføringen.
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Bjerrehus udtrykte

betæn~elighed

ved de store og formentlig sti-

gende udgifter sammenholdt med de formentlig stagnerende indtægter . Især fremhævedes kaproningsudgifterne og varmeudgifterne som oplagte mdl
for besparelser. Derudover henledte han opmærksomheden på, at han to
gange havde været udsat for indbrud i sit aflåste skab, hvilket burde
tjene til advarsel for andre.
Ole Schou efterlyste et specificeret køkkenregnskab.
Formanden fremlagde det specificerede køkkenregnskab, som fejlagtigt ikke var blevet omdelt, og som viste en forbedring i forhold til
sidste år. Derpå imødegik han Bjerrehus' opfattelse, at man burde opgive kaproningen.
Asbjørn Torp Advarede imod den automatiske sammenkædning mellem
store udgifter og kaproning. Også en stor kreds af motionsroere nyder
om vinteren godt af trænerens indsats, ligesom kaproningsmateriell e t
efterhånden kommer motions- og langtursroerne til gode.
H.
r,Jarcus
men te, a t der generel t blandt de ældre medlemmer er
opbakning bag den opfattelse, at der fortsat skal dyrkes kaproning i
D.S.R.
Herefter blev regnskabet godkendt.
På opfordring redegjorde formanden for relationerne mellem den foreslåede lov om stop for priser og avancer og den foreslåede kontingentforhøjelse, som derpå blev vedtaget.
ad pkt.3-13: Valg af bestyrelse.

ad Dkt.14: Eventuelt.
Asbjørn Torp foreslog, at man imødegik indtægtskrisen ved at fastholde især de nye medlemmer gennem en bedre instruktion. Her kan såvel
bedre instru ktører som forskellige uddannelses h jælp emidler, so m eør arbejdet både nemmere og bedre, hjælpe. Instruktionsrochefen bør n ed sætte
et udvalg med henblik herpå.
Steen Storland nævnte, at netop i år har gennemtrækket af n ye medlemmer været mindre end tidlige r e, det er snarer de et år gam l e medlemmer, der fo r s v inde r .
Dirigenten hævede generalforsamlingen kl.2200.
Formanden takkede dirigenten.

OSR

7

Meddelelser fra O.5.R's orienteringssektion.
GASEHUSET.

Det traditionelle julekispus havde 16. december deltagelse af en snes mennesker,
der bevægede sig rundt i den snedækkede skov og løste mærkværdige opgaver. Kun en
enkelt opgave skal omtales her: Ved en af de sidste poster stod Hanne og serverede
gløgg; vi skulle så forsøge at gætte sammensætningen af den velsmagende drik.
Selvom vi nu er kommet til den kolde årstid, fortsætter vi med hygge- og træningsløbene. Måske bliver der så meget sne, så nogle i lighed med sidste år, foretrækker at komme rundt pa banerne pa ski.
Der vil nedennævnte søndage være tre baner at vælge imellem. Den kor·teste på
ca. 3 km., tilrettelagt så 1. gangs deltagere efter en kort instruktion vil kunne
klare den. Kom mellem klokken 10 og 12: Søndag 3/2 - 80
Søndag 17/2 - 80
Søndag 2/3 - 80
Søndag 17/ 3 - 80.

Han fanger
ingen )ugler<
han har også
konto i
Handelsbanken

HANDELSBANKEN
altid med i billedet

((t
,~

........KaproningsaEdelingen har afholdt

en træningsweekend i
klubs h u s i Nivå d.

Hellerup Ro14-16 december.

vi var ialt 13 deltagere til weekenden, deriblandt Berit Johansen
Era D.R.
Hanne Petersen og Asbjørn Torp hav-

J E S P E R

02 - 422286

je tilrettelagt et meget aEvekslentræningsprogram.

HVE N

Paradiskæret 9, 2840 Hol te

vi mødtes fredag aEten kl. ca.20
i H.R's hus og eEter at vi var
blevet indkvarteret, blev der
blandt andet aEholdt O-løbeteori
ved Stig.

gymnastik ved Hanne, derefter gik

Statsautoriseret
translatør & tolk
i engelsk
Mangeårig erfaring i

det ellers løs med O-løb, styrke-

JURIDISKE TEKSTER

EEter at have sovet over os lørdag morgen, startede vi med morgen-

træning, løbetræning osv.
Vore to kokke Jan og Christian
sørgede Eor en virkelig god middag
lørdag aEten. Senere på aEtenen
holdt Birgitte og Jan et lille Eoredrag om VM i Bled. Birgitte havde taget mange Earvebilleder med
derfra. Der blev også tid til at
hygge lidt inden sengetid.
Søndag morgen gik det løs igen;
morgenmad, morgengymnastik, O-træning, kaEEe + tepause, løbetræning
( stjerneløb ) pu-ha, derefter frokost og oprydning til det kl.ca.
14 gik hjemad.
En virkelig god træningsweekend,
som er med til at styrke sammenholdet i

kaproningsaEdelingen.
Heini Hildebrandt

Deadline for næste nummer af
medlemsbladet er
LØRDAG D,

16

I

FEBRUAR

Redaktionen af dette nummer er sluttet
søndag den 20. januar.
NB. Indlæg der ikke er indleveret rettidigt, vil først blive medtaget i det
t'ølgende nummer af medlemsbladet.
REDAKT rONEN
Keld Christensen (ansvh)
Jac. Er landsensgade 2 - 2

2100 Kbh . Ø.

, Ol -

38 56 04

Per Chr istensen

Jac. Erlandsensgade 2 - 2
2100 Kbh.Ø. , Ol - 38 56 04
John Sti lbo
Hvidkildevej 24
2400 NV , Ol - 34 21 39
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adresser.

HUSFORVALTER:
Christian Avnstorp
D S R Strandvænget 55

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Strand væng et 55
2 100 Købe n ha vn ø
Pos tgi ro 5 OC 34 66

KØKKENET ER ABENT

TELEFONER:
Køkken:
01 - 29 63 26
Kont or:
01 - 29 63 26
Medlemme r: 0 1 - ~9 63 60
Klubbens kontor er å bent
t i rsdag og torsdag kl. 19 - 20.
FORMAND: Niels W. Fredsted
Frederik TV's Al l e' 12
2000 Kbh. F. Dag: 01 - 11 10 19
Aften: 01 - 19 88 36
KASSERER:
William Arentved
Dalmosevej 4
, 2400 Kbh. NV. 01 - 56 24 14

MAi·mAG KL. 19 - 22
TIRSDAG Klo 17 - 22 (middag)
TORSDAG KL, 17 - 22 (middag)
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
tlf: 29 63 26 inden kl. 12.00 samme dag.
Servering og fortæring sker kl. 19 - 21.

DR IENTER II%SSEKT IONEN
FORMAND: Ronald Clausen
Engelsborgvej 44.
2800 Lyngby 02 - 88 58 86
KASSERER: Kell Lauritsen
Ramundsvej 25
2JOO København S.
01 - 58 43 20
SEKRETÆR: Johan Frydend2l
Bredesvinget 42
2830 Virum
01 - 63 08 11 19 - 16)

KONTINGENTKASSERER:
Steen Stor land
Augustvej 130
2730 Herlev 02 - 91 40 68

BESTYRELSESMEDLEM: Poul Nissen
Stilledal 17, st.
2720 Vanløse

SEKRETÆR :
Birger Jensen
Lundedalsvej IO
2900 Hellerup Ol - 62 23 63

KAPRONINGSUDVALG:

MATERIELFORVALTER:
Peter Kristensen
Værebrovej 38
2880 Bagsværd
KAPRONINGSCHEF:
Heini Hildebrand
Kringelkrogen 12,
3200 Helsinge
INSTRUKTIONSROCHEF:
Bent Boesen
Johannevej lD
2900 Charlottenlund

Ramløse

01 - 63 .77 05

MOTIONS- OG LANGTURSCHEF :
Søren Andersen
Vennemindevej 46, 4.th
2100 Kbh. ø.
01 - 20 86 65

KAPRONINGSCHEFEN
Jan Cederkvist
Høje Gladsaxe 5, 13.
2860 :Søborg
Pa lle Rørsgå rd
Phistersvej 11
2900 Hellerup 01 - 62 77 39

FORSIII:
Fra Sydhavnshusets indvielse den
17 maj 1942. Bland t gæsterne var
Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid. (Foto: H. Amelung)
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Standerhejsning
Palmesøndag d.30-3
KLOKKEN

11,00,

FORMANDEN, NIELS W, FREDSTED,
HOLDER TALE,
STUDENTERSANGERNE SYNGER,
STANDEREN HEJSES OG BAGEFTER VIL
DER BLIVE SERVERET SMØRREBRØD.
DER VIL SAMTIDIG MED DETTE BLIVE
AFHOLDT AUKTION OVER BRUGT ROTØJ,

Han fanger
ingen )ugler<
han har også
konto i
Ha ndelsba nken

HANDELSBANKEN
altid med i billedet

rfF
-9JJ
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Sydhavnshuset solgt
I 1942 tog DSR et nyt træningshus for kaproere i brug.
Huset lå i den daværende Gasværkshavn og afløste et i 1918
anbra g t træningshus i Tømmeroraven - Polyteknisk Roklubs
qamle bådehus.
Årsagen, t i l at man anskaffede disse træningshuse, var, at
udflytning af roklubben til Svanemøllebuqten (først til Sundkrogs~ade og derpå t i l vor nuværende adresse) havde vist, at
vandet d~r ofte var for uroligt for de outriggede kaproningsbåde •
Grunden, hvorpå Sydhavnshuset i 1942 blev opført, var stillet
t i l rådiohed dels af Købenshavns Kommune dels af Havnevæsenet,
der foretoq opfyldning m.m. uden udqift for DSR.
Efter at
kaproerne samlede deres træning på Ba qsværd Sø, blev Sydhavnshuset ikke benyttet.
Inennem de seneste år har huset været
udlejet t i l Dansk Speedbåds Reparøtion.
Kommunen har "set
dennem finqre" med denne udlejning.
Iføloe kontrakten skulle
DSR ved ophør med roakti v itet fra huset fjerne dette samt planere orun d en.
Kommunen ha r imidlertid aodkendt, at lejemålet
overaår t i l K~lk- og ~ørtelværkerne A 3, og at DSR får 80.000
kr. for huset.
~pd det overskud, DSR i de s~nere år ha r haft
p a udleje aT huset, svarer denne pris til det, klubben ville
f å ind p å 10 t i l 15 år.
8e~tyrelsen synes derfor, den har
ojort en ood handel o q er K ~benhavns Kommune taknemmelio for
en sm i dio beh a ndlinq af saoen.

Penoene vil bestyrelsen bruge t i l istandsættelse af klubhuset.
Foreløbio er der disponeret over ca. 27.000 kr., der er bruot
t i l n y belæaning på taqene over verandaen, slynaelstupn Oq
hj ø rnestuen.
Hprudov e r er bestilt ny belæoninq over Kontoret,
h v or der fo r tiden er opstillet 5 spande for at tao~ d~ værste
d r y p:
Niels W. Frp.dsted.

oSR
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GLIMT FRA SYDHAVNSHUSETS FØRSTE AR ..

Ajle rot os , Hennin g Anelung
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2. Formandsmøde.
Kontingentet vil formentlig bli-

REFE

FRA BESTYRELSESMØDERNE DEN 14.1

RtftR

OG

28. 1 1980

ve s at op til 35,00 kr. pr. medlem. løvrigt kort referat givet
af Niels W. Fredsted.
3. Køk k enet.

Herunder deltog Carl-Helge, der

14.1 1980

fore s tår regnskabet.

Delt ag e r e: Alle

De r var enighed om f ø lgende: t o 1. Ta g et over konto r et er stadig u-

t æt . Tilbud på r e paration er endnu ikke modtaget.

bak skal i kke føre s . Chokolade
m.v. og spiritus s kal være under
l å s, særskilt, der opbevares af

2 . Varme s y stemet: Bortset fra

den ansvrlige for køkkenets pas-

frostfors i k ring e r systemet færdi gt.

ning.
Køkkenet skal forest å s af en an-

3 . Ny murer til opmuring af sauna-

svarli g person, der er ansvarl i g
o v erfor bestyrelsen, i

rum kontaktes.

4. Ny nøgle til kontoret laves som
sys t em nø g le der evt. senere kan

o mgang

~estyreren

første

(NWF). Gitte

spørges f ø rst, ellers Svend
Kristensens mOder, eller der an-

ma tc he s me d kø kkennøglen.

nomcer e s. Lø nnen forhøjes evt.
5 . Ar ra n g ementer i

forår e t:

til 40-45 kr. Vedkommende skal

S t a nder hejsn ing: Palme s øndag
d.

Sa n g e r f es t: evt.
6.

Budg e t

for

30.3 klo

19.4 el.

forest å alle indkøb.
11.

10.5

1980: Kaproningsbud-

g e tt e t ble v g o dkendt til forel æg ge lse for Re e 's lega t.
Klubbud ge ttet b l e v disku te ret og
ma n v e dtog at nedsætte et bud-

For~nden

tilt ræd en - eller den nye o rdnings igangsættelse -

r y ddes op

og var e lager tælles op.
Bang får et skab til sang e rne
o g en fast k a ssebeholdning. Skabet suppleres af køkkendamen,
der "sælger" varerne til Bang.

g e tudvalg b e stående af William,
Bridgedamen får fremtidig al e ne

Pal l e o g Bent.

ad g ang til brug a f køkkenet s
28 . 11 98 0

porcelæn, opvask m.v., me n ikke

Del t a gere: Alle

køkkenets varebeh o ldning.

1. Gen n emgang a f s idste mød erefe-

r a t.

Birg e r Jense n

Ny e nøgler til kontoret er underv e j s. Sauna o g tilhørend e bader um: Sør en Andersen sø r ger for
a t d e tt e b liver s a t

Fo r referater n e

i gang.

og
Niels W. Fredsted

OSR
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SANGEKFES'l

~n0 ) ,~
I

19/4·80
/)

SANGERFEST LØRDAG DEN 19 -

\

\\

4 - 80

SIDSTE GANG FESTEN SAMMEN MED SANGERNE BLEV AFHOLDT, VAR I 1977.
NU SKER DET IGEN. SÆT KRYDS I KALENDEREN ALLEREDE NU~ I APRIL NUMMERET AF BLADET (UDKOMMER 1.APRIL) FÅR DU HELT PRÆCISE DATA
OM DENNE ALTID SÅ LIVLIGE FEST.

J E S P E R HVE N
02 - 422286
Paradiskæret 9, 2840 Holte

SAUNA
Har I set den nye sauna!
Det er rart, ikke længere at skulle frygte at få loftet ned i

hove-

det, når man sidder der. BaderumStatsautoriseret
translatør & tolk
i engelsk
Mange år ig erfaring i

JURIDISKE TEKSTER

met er også blevet helt anderledes
lækkert at se på efter renoveringen.
vi skylder alle at sige et stort
TAK til Søren for det store arbejde, han har udført og for den
prompte løsning af opgaven.
' Karl-Gustav

DSR

B

Kontingentopkrævning

Sporten i kunsten

På

Vi ·dukker op de

gr~nd

af julen har der desværre ikke

~ærkeligste

steder. Senest

været tid ti l at kontrollere de nys ud-

i Brugsens farvebill edkalender for 1980 :

sendte girokort, hvorfor der kan forekom-

"Sporten i kunsten". Sam.'1len med andre billeder forestill ende vandsport er et maleri
fra DSR's Xunstsamling kommet med. Det

me fejl.
Hvis du mener at have konstateret en sådan i det girokort du har faet tilsendt,

drejer sig om billedet "Studenterroere"

bedes du give kassereren eller underteg-

malet af Harald Hansen i 1923. Kunstværket
har gen t agne gange været udlånt til kunst-

nede besked, hvorefter s agen vil blive
undersøgt.
Af mulige fejl kan nævnes:
Man har betalt for Januar kvartal 1980,

udstillinger.
Red.

men alligel få et opkrævning .
Man har ikke betalt for oktober kvartal
1979, og dette beløb er ikke blevet opkrævet sammen- med januar kvartals kontingent.
Man har fået opkrævning på et forkert
beløb.
Man har slet ikke modtaget noget girokort.
Der kan forekomme andre fejl, og jeg vil
i givet fald blive glad, hvis man gør mig
opmærksom på dem.
Til slut: Hvis man ønsker at betale kontingent for hele 1~80, bedes man sende en
check til kassereren med angivelse af, at
den er til dækning af kontingent.
Steen St orland
Kontingentkasserer.

GENERALFOR SAMLING
Ved DffR Københavnskredsens generalforsamling 22 februar, modtog Stig Rasmussen
(DSRJ , der sidste år blev næstformand , ikke genvalg. Valgt til denne post blev derfor Preben O. Kragh.
Stig Rasmussen blev istedet valgt til formand for kaproningsudvalget, som de sidste
4 år har haft Preben O. Kmgh til formand.
Keld Christensen

REGA1TATERMINER
5 . - 6. april e11.
12 . - 13. april
11. ma j
17. - 18. ma j
31. maj - 1. juni
7. - 8 . juni
21. - 22. juni
5. - 6. juli
12. - 13. jUli
19. - 20. juli
9. - 10. august
16 . august
23. - 24 . august
6. - 7 . september
13. september
13. septembe r
20 . s ep t ember

Odense (langdistance)
Bygholm-regatta
Vibor g-rega tta
Københavns-rega tta
Ma ribo-regat t a
Br abrand-rega tta
Sorø-rega tta
NM for juniorer på
Bags værd Sø
Holstebro- rega tta
Hade r s lev-rega tta
Skoleka proning på
Bagsværd Sø
DM på Sorø Sø
rISA Veteran i
Ke rteminde .
Eft e r å rs-rega t ta på
Bagsvær d Sø
Br a bra nd "Boa t - r ace "
Aal bor g- rega tta .
red .

L
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OfJølv-

PRISSTIGNING

hesten

Prisen for DSR-træningsdragten
( lyseblå med mørkeblå tekst ) er
pr.

15/2-19fl O blevet korrigeret.

Prisen er derfor steget til:
Kr.

210,00 pr. stk.

Peter Kristensen.

Jan Cederkvist
Ved generalforsamlingen skænkede
Gudmund Schack en planche om Sølv-

En virkelig fin chance er dukket
op for Jan Cederkvist.

hesten til klubben.

Han, der ikke deltager i OL-brut-

Planchen fortæller kort om værket
og

rummer endvidere en liste over

de 20 sølvpræmier, der blev smeltet om ved fremstillingen.
Statuetten, der er klubbens mascot, forestiller "en ung mand, der

toholdets træning, har nu fået mulighed for at komme i
i

træningslejr

Italien.
Det er Norges Roforbund der arran-

gerer turen for sine roere, der
bl.a tæller så prominente folk som
(OL-guld i

vendt mod solopgangen med hænderne

Frank og Alf Hansen

løftet mod den ny dags ansigt, ri-

Montreal 1976 og regerende verdens·

der sin hest ud i havet.

mestre i dobbeltsculler).

Planchen er, som det fremgår af

Træningslejren foregår i dagene

billedet, hængt op under Sølvhes-

12-26 marts, og den er henlagt til

ten i hjørnestuen.

ct område 60 km.
Per C.

fra Rom.
Per

c.

10

OSR

mOTlonSROEREI •••
I ROINSTRUKTØREN nr 4/1979 behandles problemet om, hvorfor
motionsroere ikke altid er lige aktive og "vilde" efter at
komme på vandet. Det er ganske enkelt fordi de ikke fØler nogen
større fornØjelse ved at ro.
Deres roteknik er ikke rigtig. Der siges rent ud, at det kan
være et sØrgeligt syn at se en motionsbåd. Der mangler holdarbejde og glid i båden, vandarbejdet er uens og "kropsarbejdet
er forskelligt og for manges vedkommende direkte skadeligt for
ryggen" .
Motionsroere! Har I tænkt jer at fortsætte med det??
Hvis ikke, er der en chance for at gøre noget ved det. Vor
kaproningstræner, AsbjØrn, har lovet at hjælpe os. Han fortæller, at man ikke kan lære at ro rigtigt fra den ene dag
til den anden, men at man, ved at være opmærksom på visse forhold,
selv kan gøre meget til at forbedre sin roteknik. Og undgå de
værste farer!
Derfor arrangeres en mØdeaften, hvor AsbjØrn fortæller om den
rigtige teknik. En illustrerende film søges fremskaffet fra
DFfR.
på nogle af de fØlgende klubaftener vil der blive lejlighed til
at få afprøvet sin teknik i robassinet. Erfarne folk vil være
til stede og hjælpe med anvisninger og råd.
Dette arrangement lØber af stabelen i april måned, så vi kan
være bedre rustede til den kommende sæson. Datoer og tidspunkter vil blive bekendtgjort på opslagstavlen og i næste
nummer af bladet.
Roinstruktionschefen

DSR

'11

Meddelelser fra D.S.R.'s orienteringssektion.
GASEHUSET.
Sneen har ligget. højt, men vi har haft nogle udmærkede lØb. Det sidste løb i denne
vinter bliver den

16,

MARTS

så hvis I vil deltage i denne vinter, er det sidste cha

ABNE LØB.
Ifølge vores terminsliste er det ved at være forår. Løbene i foråret er:
i Vallø Storskov
23/3
B-løb
i Næsbyholm Storskov
30/3
B-løb
Påskeløb
ved OksbØl
3 - 514
13/4
Ranglisteløb
i Gribskov Hårum
20/4
C-løb
i Hareskovene
Stifinderløb
ved Orkeljunga
27/4
2/~

415

11/5
18/5
24 - 26/5
18 - 20/7

Stafet
KM - stafet
C-løb
Ranglisteløb
Hidgårdsorrn

i Haderslev
Store Dyrehave

Jysk 3-dages

ved Ars

For de løb, der er på søndage, skal arrangørerne have anmeldelserne senest tirsdaget
12 dage før løbet. Med den tid, som postbesørgeIse kan tage, rnå vi sende anmeldelsen
senest søndagen 14 dage før løbet. Hen tag jer sarnrnen og få jer anmeldt til nogle løb.
Der er staqigvæk klasser, der passer til alle. Anmeldelse sker til:
Johan Frydenda l, Bredesvinget 42, 2830 Virum, Tlf. 01 - 63 08 11 hverdage 9 - 11.
Stifinderløbet 27. april 1980.
Planlægningen af vort B-lØb, Stifinderløbet, gik godt, men den 12/2 fandt vi ud af,
at hverken vi eller den svenske klub, der hjælper os, havde hørt om den aftale, der
forbyder O-lØb på Sbderåsen mellem 15/4 og 118 . Vi havde ellers banerne klar og
postma rkeringerne ophængt. Anvendelsen af disse baner' må udsættes. ~1en vi vil holde
l Øb den 27/4, når vi har lovet det, så vi smøger ærmerne op, og vi er al lered godt
i ga ng med et nyt løb ved Or'keljunga, og dette sted kan vi få lov til at ~øbe.
Da der er meget der skal laves, vil jeg opfordre flest muligt til at hjæl pe os med
arrangementet i ugen før løbet, og til at tage med til Sverige den 26 - 27 a pril og
være med som officials.
DSR's X - tra B-løb 31/8 - 80.
Det løb på SOderåsen, som vi har lavet, vil vi forsøge at afvikle den 31/8. Vi ha r
jo investeret meget tid og ca. 600 kr. i det løb allerede, så vi håber a t kunne f å
jisse hjem igen.
Så til den t id må vi have hjælp igen. Husk det allerege nu.

re.

Sommerens
Langture
Københavnskredsen i D.f.F.R. arrangerer i

løbet af sommeren '80

en del ture. Dette er ikke noget
nyt, men når vi ser bort fra
"Skodsborg-turen", har der kun været ringe tilslutning blandt DSR's
medlemmer de senere år.

VinterGymnastiR

Fra folk, som har deltaget i ture
til Saltholm og S.A.S.-roklubben,
har jeg imidlertid ladet mig fortælle, at det er ganske udmærkede

Kaproere: Hver tirs./tors. klo

18.

Motionister: Ditto

19.

klo

Husk at vægtrummet er forbeholdt

arrangementer, hvor man foruden e'n

kaproerne tirs./tors. mellem

langturs sædvanlige fornøjelser,

kl.

18.30 og 20.00.

har lejlighed til at hygge sig sammen med roere fra andre klubber.
Herunder bringes en komplet liste
over turene med angivelse af datoer. Nærmere oplysninger kan fås
hos mig, når tidspunktet for den
enkelte tur nærmer sig.
2/5 Lejrgrunden i

Deadline for næste nummer af
medlemsbladet er

Nivå åbner.

15/5 Skodsborgtur.
24-26/5 Pinse tur til Nivå.
5/6 Rosportens Dag.

LØRDAG d.

15. MARTS

Redaktionen af dette nummer er
slutt~t

NB.

onsdag d.

20. februar.

Indlæg der ikke er indleveret

14-15/6 Ungdomstur til Nivå.

rettidigt, vil først blive medta-

21-22/6 SAS-træE.

get i det følgende nummer.

30/6-6/7 DfFR-tur på Mosel.
4-10/8 FISA-tur på Silkeborg-

REDAKTIONEN:

søerne.
9-10/8 Saltholm-tur.
23-24/8 Familie-week-end i Nivå.
6-7/9 Lukning af Nivå-grunden.
Søren
Langtursrochef

Keld Christensen (ansvh)
Jac. Erlandsensgade 2 - 2
2100 · ~bh;Ø.

01 - 38 56 04

Per Christensen

Jac. Erlandsensgade 2 - 2
2100 Kbh. ø, 01 - 38 56 04
John Stilbo
Hvidkildevej 24

2400 Kbh. NV.

01 - 34 2 139

Smædeskrivelse

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

en anonym smædeskrivelse og manglende
moral.
Om

Den 26/2 om morgenen fandt jeg den fastsiddende plaka t til badstuen overmalet
med ærekrænkende , injurerende, insinue rende bemærkninger om en gennem 40 år fastansat funktionær i DSR.
Skrivel sen var anonym - naturligvis.
Selv om skriftens ubehjælpsomhed, formuler
ingen og ordvalget tyder på, at forfat teren er psykoinfantil, finder jeg, at en
minimums betingelse for fortsat medlemsskab
af DSR bør være en moralsk standar'd, der
hindrer, at man på l øst grundlag forsøger
at påføre en gammel ~3nd et dybt psykisk
traume - også selvom man tilsyneladende
har været udsat for den chokerende begivenhed at miste et efterladt stykke sæbe.
Smædeskrivelsen blev fjernet af mig, før
den blev læst a f and r e.
I b Bjerrehuus

C=O &J\':7® lliill&JOU@J

Kaproerlicens
Licenskort for seniorroere er afskaffet.
Seni or B-roere skal dog kunne dokumentere
deres alder, f.eks. ved sygesi kring o.l.
Junior-licens skal s tadig søges.

Deadline for næst e nummer af
medlemsbladet er
LØRDAG d . 19. APRIL
Redaktionen af det te numm er er
s lutt et søndag den 23 marts.
NB. Indlæg der ikke er indleveret
rett i digt ,yil først blive med ta get
i det følgende nummer .

[Jl]U/~
REDAKTIONEN:

~@)~®~
Frivillig havemand mik, eller evt. flere,
søges til at holde den botaniske del af
bådepladsen i orden. Arbejdet vil omfat te
s låni ng a f græs (ganske lidt) , forårsgrav ning a~ blomsterbed samt genetablering af
de tte, beskæring samt lugning i løbet af
sæsonen . Dette vil ganske sikkert kunne
gøres c,f en/flere med "grønne " fingre ,
uden det behøver at tage mere end ganske
få timer i løbet af sæsonen .

Keld Chr i stensen (ansvh)
Jac. Erlan dse nsgade 2 - 2
2100 Kb h.Ø.
01 - 38 56 0 4
Per Chr i st en sen
Jac. Erlan dse nsga de 2 - 2
2 100 Kb h. ø. 01 - 38 S6 0 4
John St il bo
Hvid kil dev ej 24
2 4 00 Kbh . NV . 01 - 34 21 39

Red.
Nørrebros Bog- & Ottsettryk ApS
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nr.31980
48, ÅRGANG - APRIL
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REFE

RmR
11.2 19BO
Deltagere: Alle

+

FRA BESTYRELSESMØDERNE DEN Il. 2
OG 3.3 1980

Keld og Per .

1. Kredsgeneralforsamling d . 22/2 . Niels
\,j. Fredsted og per Christensen deltager
2. Hovedgeneralforsamling d. 9/ 3. NWF
sørger for deltagere.
3 . Køkkenet : Problemer med at fi nde afløser for Gitte. Fester: Præcisering af
vedtagelser på møde d. 2B / l .
4. Fjernvarmen: Der bør laves afleveringsforretning med håndværkerne . NWF .
5. Skælskør Roklub har l ånt en båd af DSR.
Den forsøges afsat til en bornholmsk
roklub .
6 . Redaktionen fik bevilget max . 1000 kr .
til indkøb af f otoudstyr . Arbog drøftes
på næs te møde .
7 . Bådeværftet skal betale 20 % af el og

.

vanpe,.fprbrugeL NWF kontakter værftet .
~. "

.

B. BUdge t: Konklusionen på en l ang diskussion bliv~ at man må se i øjnene at
der skal investeres store beløb i vedligehol de lse og forbedring af klubhuset

OSR

1. Referat fra sidste møde . NWF afl agde
kort refer a t f ra kredsgenem lforsamling
Til mel ding og udfylde l se a f f ul dmagt
t i l hovedgeneral f orsaml i ng sket e .
2. Kapr on i ng: Jan og Asbjørns tur t il t ræni ngs l ejr i I t al i en blev drøftet . Det
vedtoges, a t de køber årer med fra
Tyskland. Endel ig ordre på båd stilles
lidt i bero .
Økonomi: 80 .000 kr . fra sa l g af Sydhavnshuset, er· indsat på kassekreditten
3. Investeringsforslag vedr . huset :
Søren fremførte følgende og priori terede det i rækkefølgen : Udbedring af de
resterende tage, forskønnelse og istandsættel se af Slyngelstuen , dobbelte
vinduer på veranda, i standsæt t e l se af

r
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Der er k ar - le, som
Der er pi - ger, som

l . Gå på tor - vet
i Janoshid, *i -ca-tel
i-ea-te!
2. Gå på tor - vel
i Jan oshid,
Inslrumental-bas ad /ib.

p ---=

SANGERFEST LØRDAG DEN

I MENU

19 - 4 - 80

I

l

PRIS

KOMMER TIL AT BESTÅ AF

75

TI LMELD I NG

damernes omkl ædningsrum. De øvrige var
stortse t enige i denne prioritering .

KL,

18,00,

3 RETTER MAD,

KR PR. KUVERT
SLYNGELSTUEN
SENEST TORSDAG DEN 10, APRIL pl~PSLAGSTAVLEN
ELLER PÅ TLF: 29 63 26
DA DER MAX. KAN VÆRE 150 DELTAGERE, 75 SANGERE OG 75 ROERE, ER
DET OM AT SKYNDE SIG HVIS MAN VIL SIKRE SIG PLADS.

EFTER MIDDAGEN VIL DER VÆRE

DINNER DANCING ,

4. Diverse forberelser lnden s t anderhejs ning, blev overdraget til husforvalter.
Vedr . areal et udenom klubhuset foreslog
NHF at der pl anl ægges nå r vejret tillade r. Med henblik på vedligeholdelse i
sommeren s løb, burde der kunne etableres en turnusordning mellem kl ubbens
medlemme r , sål edes at der t ildel es en
uge t i l renholdelse/græsslåning .
For r e feraterne
Bi r ger J ensen og
Ni els W. Fredst ed .

MED SANGERNE SOM UNDERHOLDNING.

- Albyl hjælper

Birger Jensen
3 . 3 . ;l80
Deltagere: Søren Andersen , Jan Cederkvist,
Palle Rørsgård, Niel s Fredsted,
Keld Chr·is tens en .
Af bud f orelå i sidste øjeblik fra Bi r ge r
Jensen og Christian Avns torp.

T
I

Ibyl-Selters®[@]

virker hurtigt - skånsomt mod maven
15 brusetabletter kr. 10,00
1-2 i et g las va nd

•

E
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Smædeskrivelse

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

en anonym smædeskrivelse og manglende
moral.
Om

Den 26/2 om morgenen fandt jeg den fastsiddende plaka t til badstuen overmalet
med ærekrænkende , injurerende, insinue rende bemærkninger om en gennem 40 år fastansat funktionær i DSR.
Skrivel sen var anonym - naturligvis.
Selv om skriftens ubehjælpsomhed, formuler
ingen og ordvalget tyder på, at forfat teren er psykoinfantil, finder jeg, at en
minimums betingelse for fortsat medlemsskab
af DSR bør være en moralsk standar'd, der
hindrer, at man på l øst grundlag forsøger
at påføre en gammel ~3nd et dybt psykisk
traume - også selvom man tilsyneladende
har været udsat for den chokerende begivenhed at miste et efterladt stykke sæbe.
Smædeskrivelsen blev fjernet af mig, før
den blev læst a f and r e.
I b Bjerrehuus

C=O &J\':7® lliill&JOU@J

Kaproerlicens
Licenskort for seniorroere er afskaffet.
Seni or B-roere skal dog kunne dokumentere
deres alder, f.eks. ved sygesi kring o.l.
Junior-licens skal s tadig søges.

Deadline for næst e nummer af
medlemsbladet er
LØRDAG d . 19. APRIL
Redaktionen af det te numm er er
s lutt et søndag den 23 marts.
NB. Indlæg der ikke er indleveret
rett i digt ,yil først blive med ta get
i det følgende nummer .

[Jl]U/~
REDAKTIONEN:

~@)~®~
Frivillig havemand mik, eller evt. flere,
søges til at holde den botaniske del af
bådepladsen i orden. Arbejdet vil omfat te
s låni ng a f græs (ganske lidt) , forårsgrav ning a~ blomsterbed samt genetablering af
de tte, beskæring samt lugning i løbet af
sæsonen . Dette vil ganske sikkert kunne
gøres c,f en/flere med "grønne " fingre ,
uden det behøver at tage mere end ganske
få timer i løbet af sæsonen .

Keld Chr i stensen (ansvh)
Jac. Erlan dse nsgade 2 - 2
2100 Kb h.Ø.
01 - 38 56 0 4
Per Chr i st en sen
Jac. Erlan dse nsga de 2 - 2
2 100 Kb h. ø. 01 - 38 S6 0 4
John St il bo
Hvid kil dev ej 24
2 4 00 Kbh . NV . 01 - 34 21 39

Red.
Nørrebros Bog- & Ottsettryk ApS
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nr.31980
48, ÅRGANG - APRIL
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REFE

RmR
11.2 19BO
Deltagere: Alle

+

FRA BESTYRELSESMØDERNE DEN Il. 2
OG 3.3 1980

Keld og Per .

1. Kredsgeneralforsamling d . 22/2 . Niels
\,j. Fredsted og per Christensen deltager
2. Hovedgeneralforsamling d. 9/ 3. NWF
sørger for deltagere.
3 . Køkkenet : Problemer med at fi nde afløser for Gitte. Fester: Præcisering af
vedtagelser på møde d. 2B / l .
4. Fjernvarmen: Der bør laves afleveringsforretning med håndværkerne . NWF .
5. Skælskør Roklub har l ånt en båd af DSR.
Den forsøges afsat til en bornholmsk
roklub .
6 . Redaktionen fik bevilget max . 1000 kr .
til indkøb af f otoudstyr . Arbog drøftes
på næs te møde .
7 . Bådeværftet skal betale 20 % af el og

.

vanpe,.fprbrugeL NWF kontakter værftet .
~. "
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B. BUdge t: Konklusionen på en l ang diskussion bliv~ at man må se i øjnene at
der skal investeres store beløb i vedligehol de lse og forbedring af klubhuset
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1. Referat fra sidste møde . NWF afl agde
kort refer a t f ra kredsgenem lforsamling
Til mel ding og udfylde l se a f f ul dmagt
t i l hovedgeneral f orsaml i ng sket e .
2. Kapr on i ng: Jan og Asbjørns tur t il t ræni ngs l ejr i I t al i en blev drøftet . Det
vedtoges, a t de køber årer med fra
Tyskland. Endel ig ordre på båd stilles
lidt i bero .
Økonomi: 80 .000 kr . fra sa l g af Sydhavnshuset, er· indsat på kassekreditten
3. Investeringsforslag vedr . huset :
Søren fremførte følgende og priori terede det i rækkefølgen : Udbedring af de
resterende tage, forskønnelse og istandsættel se af Slyngelstuen , dobbelte
vinduer på veranda, i standsæt t e l se af
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Der er k ar - le, som
Der er pi - ger, som

l . Gå på tor - vet
i Janoshid, *i -ca-tel
i-ea-te!
2. Gå på tor - vel
i Jan oshid,
Inslrumental-bas ad /ib.
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damernes omkl ædningsrum. De øvrige var
stortse t enige i denne prioritering .

KL,

18,00,

3 RETTER MAD,

KR PR. KUVERT
SLYNGELSTUEN
SENEST TORSDAG DEN 10, APRIL pl~PSLAGSTAVLEN
ELLER PÅ TLF: 29 63 26
DA DER MAX. KAN VÆRE 150 DELTAGERE, 75 SANGERE OG 75 ROERE, ER
DET OM AT SKYNDE SIG HVIS MAN VIL SIKRE SIG PLADS.

EFTER MIDDAGEN VIL DER VÆRE

DINNER DANCING ,

4. Diverse forberelser lnden s t anderhejs ning, blev overdraget til husforvalter.
Vedr . areal et udenom klubhuset foreslog
NHF at der pl anl ægges nå r vejret tillade r. Med henblik på vedligeholdelse i
sommeren s løb, burde der kunne etableres en turnusordning mellem kl ubbens
medlemme r , sål edes at der t ildel es en
uge t i l renholdelse/græsslåning .
For r e feraterne
Bi r ger J ensen og
Ni els W. Fredst ed .

MED SANGERNE SOM UNDERHOLDNING.

- Albyl hjælper

Birger Jensen
3 . 3 . ;l80
Deltagere: Søren Andersen , Jan Cederkvist,
Palle Rørsgård, Niel s Fredsted,
Keld Chr·is tens en .
Af bud f orelå i sidste øjeblik fra Bi r ge r
Jensen og Christian Avns torp.
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virker hurtigt - skånsomt mod maven
15 brusetabletter kr. 10,00
1-2 i et g las va nd
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Smædeskrivelse

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

en anonym smædeskrivelse og manglende
moral.
Om

Den 26/2 om morgenen fandt jeg den fastsiddende plaka t til badstuen overmalet
med ærekrænkende , injurerende, insinue rende bemærkninger om en gennem 40 år fastansat funktionær i DSR.
Skrivel sen var anonym - naturligvis.
Selv om skriftens ubehjælpsomhed, formuler
ingen og ordvalget tyder på, at forfat teren er psykoinfantil, finder jeg, at en
minimums betingelse for fortsat medlemsskab
af DSR bør være en moralsk standar'd, der
hindrer, at man på l øst grundlag forsøger
at påføre en gammel ~3nd et dybt psykisk
traume - også selvom man tilsyneladende
har været udsat for den chokerende begivenhed at miste et efterladt stykke sæbe.
Smædeskrivelsen blev fjernet af mig, før
den blev læst a f and r e.
I b Bjerrehuus

C=O &J\':7® lliill&JOU@J

Kaproerlicens
Licenskort for seniorroere er afskaffet.
Seni or B-roere skal dog kunne dokumentere
deres alder, f.eks. ved sygesi kring o.l.
Junior-licens skal s tadig søges.

Deadline for næst e nummer af
medlemsbladet er
LØRDAG d . 19. APRIL
Redaktionen af det te numm er er
s lutt et søndag den 23 marts.
NB. Indlæg der ikke er indleveret
rett i digt ,yil først blive med ta get
i det følgende nummer .

[Jl]U/~
REDAKTIONEN:

~@)~®~
Frivillig havemand mik, eller evt. flere,
søges til at holde den botaniske del af
bådepladsen i orden. Arbejdet vil omfat te
s låni ng a f græs (ganske lidt) , forårsgrav ning a~ blomsterbed samt genetablering af
de tte, beskæring samt lugning i løbet af
sæsonen . Dette vil ganske sikkert kunne
gøres c,f en/flere med "grønne " fingre ,
uden det behøver at tage mere end ganske
få timer i løbet af sæsonen .

Keld Chr i stensen (ansvh)
Jac. Erlan dse nsgade 2 - 2
2100 Kb h.Ø.
01 - 38 56 0 4
Per Chr i st en sen
Jac. Erlan dse nsga de 2 - 2
2 100 Kb h. ø. 01 - 38 S6 0 4
John St il bo
Hvid kil dev ej 24
2 4 00 Kbh . NV . 01 - 34 21 39

Red.
Nørrebros Bog- & Ottsettryk ApS
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FRA BESTYRELSESMØDERNE DEN Il. 2
OG 3.3 1980

Keld og Per .

1. Kredsgeneralforsamling d . 22/2 . Niels
\,j. Fredsted og per Christensen deltager
2. Hovedgeneralforsamling d. 9/ 3. NWF
sørger for deltagere.
3 . Køkkenet : Problemer med at fi nde afløser for Gitte. Fester: Præcisering af
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adresser.

HUSFORVALTER:
Christian Avnstorp
D S R Strand vænget 55

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Strandvænget 55
2100 København ø
Postgiro 5 00 34 66

KØKKENET ER ABENT

TELEFONER:
Køkken:
01 - 29 63 26
Kontor:
01 - 29 63 26
Medlemmer: 01 - ~9 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
FORMAND: Niels W. Fredsted
Frederik IV's Alle' 12
2000 Kbh. F. Dag: 01 - 11 10 19
Aften: 01 - 19 88 36
KASSERER:
William Arentved
Dalmosevej 4
, 2400 Kbh. NV. 01 - 56 24 14

MANDAG KL. 19 - 22
TIRSDAG KL, 17 - 22 (middag)
TOR SDAG KL, 17 - 22 (middag)
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
tlf: 29 63 26 inden kl. 12.00 samme dag.
Servering og fortæring sker kl. 19 - 21.

ORIENTERINGSSEKTIONEN
FORMAND: Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby U2 - 88 58 86
KASSERER: Kell Lauritsen
Ramundsvej 25
2300 København S.
01 - 58 43 20
SEKRETÆR: Johan Ftydendahl
Bredesvinget 42
2830 Virum
01 - 63 08 11 (9 - 16)

KONTINGENTKASSERER:
Steen Storland
Augustvej 130
2730 Herlev 02 - 91 40 68

BESTYRELSESMEDLEM: Poul Nissen
Stilledal 17, st.
2720 Vanløse

SEKRETÆR:
Birger Jensen
Lundedalsvej 10
2900 Hellerup 01 - 62 23 63

KAPRONINGSUDVALG:

MATERIELFORVALTER:
Peter Kristensen
Værebrovej 38
2880 Bagsværd
KAPROOINGSCHEF:
Heini Hildebrqnd
Kringelkrogen 12,
3200 Helsinge

Ramløse

KAPRONINGSCHEFEN
Jan Cederkvist
Høje Gladsaxe 5, 13.
2860 Søborg
Palle Rørsgård
Phistersvej 11
2900 Hellerup 01 - 62 77 39

FORSIII:
Under sit træningsophold i

INSTRUKTIONSROCHEF:
Bent Boesen
Johannevej lD
2900 Charlottenlund

Italien, var Jan Cederkvist
sammen med OL-mestrene

01 - 63 .77 05

Alf og Frank Hansen, (bill. ).
Jan C. vil i næste nummer

ml" IONS- OG LANGTURSCHEF :

Søren Andersen
Vennemindevej 46, 4.th
2100 Kbh. ø.
01 - 20 86 65

fortælle nærmere om dette.
Red.

OSR

Skodsborgtur
Kristi Himmelfartsdag er i år den 15.maj.
Traditionen tro vil der denne dag være
fællestur til Skodsborg. Vi mødes med roere fra andre klubber, og spiser vores medbragt e mad. Bagefter er der selskabslege
og den obligator'iske middagslur.
Københavskredsen har i år foreslået, at vi
henlægger arrangementet til en par'k, som
ligger helt ned til vandet, 3- 400 m nord
for det sted, hvor vi plejer at l ægge ind.
Dette for at vi bedre kan passe på de man-

:3

USG ·/uomning
Kan Du stadig leve op til kravet om at
kunne SVØMME 400 meter?

Der er nu mulighed for at klubbens
medlemmer kan deltage i svømning
under USG. Dette vil kræve at min.
15 personer tilmelder sig. Træner
og livredder Eor DSR-folk vil blive Svend Lind. Prisen bliver 125
kr. pr. person pr. sæson. Stedet
bliver Emdrupbadet - fredag aften.
Tilmelding kan ske på opslag i
Slyngelstuen. vi gør opmærksom på

ge både.
Tilmelding på listen i Slyngelstuen foretages enkeltvis eller i bådehold. Bådene
fordeles ved lodtrækning tirsdag d. 13/5.
Søren
langturschef

at tilmelding er bindende.
Har Du spørgsmål kan du rette henvendelse til Svend Lind på almindelige rodage.
Bestyrelsen.

Han fanger
ingen )ugler<
han har også
konto i
Ha ndelsba nken

"0/

HANDELSBANKEN /Æ
altid med i billedet

I~
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HVAD KAN DANSK RONING TILBYDE
NYE MEDLEMMER?
Denne artikel fremkom for et stykke tid i roinstruktØrforeningens blad, den er
skrevet' af Bjarne Petersen, kaproningstræner i Aalborg og en af de markante skikkelser indenfor dansk kaproning. Artiklen vakte ved sin fremkomst stor røre indenfor DFfR på grund af sin yderst kritiske holdning til den sport, vi synes vi er så
gode til. Læs den og bedøm, det har andre gjort, med det resultat at roere landet
over er gaet i gang med at forbedre de forhold som B.P. kritiserer.
Hvis du fØler dig trådt over tæerne eller bare vil give din mening om dette til
kende, sa fat pennen og lad os få en debat igang i DSR-Bladet.
Red.

Under denne overskrift vil jeg fremkomme med nogle betragtninger angående problemer, som mange har sagt meget om, bl.a.:
Hvorfor får DFfR ikke samme procentvise tilgang som andre specialforbund under
Dansk Idrætsforbund?
Hvorfor forlader de fleste nye medlemmer roklubben allered det første medlemsår?
Hvorfor er der færre og færre der ror langture?
Hvorfor går antallet af motionsture ned?
Først vil jeg gerne remse nogle ting op, som vi i rosporten går og skilter med:
1. Man kan ved at blive medlem af en roklub lære at ro.
2. Man kan vælge at dyrke motionsroning, langtursroning, ungdoms roning , kaproning,
gymnastik, svømning, ,O - løb, bordtennis, sauna m.m.
3. Man kan få sine krav og behov tilfredsstillet.
4. Roning kan dyrkes af alle uanset alder
5. Man kan få et bedre og sundere helbred.
6. Man kan få et godt forhold til sine klubkammerater.
Jeg tillader mig nu at gå ind bag overskrifterne bag ovennævnte tekst og se om
ordlyden kan holde for et nærmere eftersyn.

AD.l.

FÅR MAN LÆRT AT RO I EN ROKLUB?

Ja, som kaproer - overvåget af en træner, kan man efter 4-5 års træning tillade
sig at sige, at rofaget er indlært (den neuromuskulære koordination er iorden) dog
vil der altid være småting at rette. Men udover dette eksempel tillader jeg mig at
postulere, at der ikke er ret mange roere der kan ro og derved have fornøjelse og
glæde af "roning" under en r.otur.
Når man tager opstilling ved en roklub (det er stort set lige meget hvor i landet
roklubben ligger) og ser såkaldte motions roere i inriggere ro forbi, ja så må man
græmmes. Det, som gerne skulle kendetegne roning er holdarbejde, ensartethed,samtidighed, bådens glid m.m. Dette ser man ikke ret meget af. Vandarbejdet er uens,
kropsarbejdet er forskelligt og for manges vedkommende direkte skadeligt for ryggen. Båden vipper fra side til side (en trækker for dybt og en trækker ud a f vandet). Hvis disse mennesker vil påstå at de har fornøjelse af at ro, nægter jeg at
tro på det. Naturligvis har de stor glæde og fornøjelse af naturen - det at være
på vandet, det sociale samvær o.s.v.

DSR
Et naturligt spørgsmål fra den opmærksomme læser vil nu være: "Hvad forstår du ved
at ro"? - Jeg forbinder det at kunne ro med .følgende:
Der skal være rytme i båden, man skal gå samtidig i vandet og samtidig ud af vandet,
trykket skal være ens.
Der skal være balance i båden - specielt i en inrigger, hvor man sidder i den ene
side, kropsarbejdet skal være korrekt, svirvlerne korrekt indstillet, samt årerne
rigtigt gearet.
Man skal fornemme at båden glider under en.
Når man har prøvet disse ting bare en gang ja - så ved man hvad den højeste nydelse
ved roning er, nemlig "at kunne ro".
Jeg har lagt mærke til, at en del ældre hold (roere over 50 år) har god rytme og
balance i båden når de ror. Jeg kender ikke årsagen, men muligvis har de roet så
mange kilometer sammen gennem årerne, at de har fundet frem til den mest økonomiske
rostil (som også er den mest korrekte).
Eller også er årsagen den, at de virkelig lærte at ro, de første år de var medlem
af en roklub. Det var i de tider, hvor man var "kanin" det første år og i hele den
periode var under instruktion.
Idag bliver man frigivet efter nogle få lektioner, hvor instruktøren sikrer sig,
at "kaninen" kan klare sig rent sikkerhedsrræssigt. Når "kaninen" er frigivet er
der ikke nogen i roklubben der interesserer sig for hans rorræssige færdigheder,
undtagen at vedkommende forvilder sig over i kaproningsafdelingen.
Hvad har instruktøren lært "kaninen" af rorræssig art? Groft sagt har han lært at
skubbe en inrigger fremad.
Konklusion: Behovet for samværet med andre, naturen, vandet o.s.v. kan også dækkes
af andre idrætsgrene, men det "at kunne ro" er der kun idrætten roning, der kan
skilte med, og det giver vi ikke gerne fra os.
AD, 2, f'IOT I OOSRON I NG

Motion defineres som "legemsbevægelse for sundhed og velbefindende" d.v.s. en opbygning og / eller en vedligeholdelse af en grundkondition, som giver fysisk velvære
og psykisk velvære og sætter en i stand til at klare en dags arbejde og stadig
have så megen overskud, at fritiden kan bruges til kreative aktiviteter.
De fleste idrætter har tilbud som tilgodeser selv de mest utrænede mennesker f.eks.
svømning, O-løb, badminton, volleyball osv. Her kan man starte en fysisk optræning
fra bunden.
Jeg mener det forholder sig noget anderledes i roning. Her tænker jeg på materiellet, d.v.s. vores motionsbåde - inriggerne. For at vi kan komme til at ro. kræves
at båden transporteres fra opbevaringsstedet til vandet. Denne transport foregår
i de fleste roklubber ved, at roerne bærer båden ca. 20-50 m. - Denne proces kræver
både styrke og styrkeudholdenhed. F.eks. ved man, at belastningen ved løft i den
ene side af en 2-åres inrigger er 45-50 kg.
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Når man så efter en rotur skal have båden
båret tilbage, er belastningen øget p.g.a.
vand i båden.
Hvis vi ser på, hvem der begynder at dyrke
roning, ja - så tegner der sig efterhånden
et klart billede af, hvorfor vi ikke kan
fastholde medlemmerne.
Vi lader utrænede børn (ned til 12 år) og
unge løfte på belastninger som vi i vores
daglige arbejde ikke ville røre uden en
eller anden form for løfteappamt.
Det viser sig. også, at det kun er et fåtal
der kan løfte disse belastninger med ryggen i sikringsstilling.
Medtager vi udsætning og optagning med krydsgreb, hvorved rygsøjlen vrides, ja så er faren for overbelastning af ryggen overhængende og muligheder for varige
men er tilstede.
Oven i dette kommer også den manglende opvarmning. De fleste andre idrætter har
et begreb der hedder opvarmning. Dette begreb findes ikke i dansk roning(kaproning
undtaget). Når dette sammenholdes med det tidligere anførte om rotagets manglende
indlæring hvorved der også er fare for at ryggen bruges forkert under roturen,
ja - så hedder det efterhånden overanstrengelse og ikke romotion mere.
Når denne overanstrengelse har stået på i nogen tid, vil det medføre en ændring
af almentilstanden • Denne vil blive ringere, eftersom or'ganismens modstandskraft
er nedsat p.g.a. den dårlige grundkondition.
Personen vil opleve det som uvilje mod at gå på vandet (han ved ikke rigtigt om
han gider) og hvis der ikke allerede er opbygget et kammeratskab med andre i klubben, ja - så har vi mistet endnu et medlem.
Jeg vover den påstand, at en af hovedårsagerne til at vi ikke kan holde på skoleroerne er de store belastninger ved løft af både, og det sejpineri det er, at
forsøge at ro stærkt i en inrigger.
Hvordan kommer vi så videre?
Der skal bruges betydelig mere tid på at lære folk "at ro".
Det ideelle er at starte i en singlesculler. Hvis dette ikke kan lade sig gøre,
er det næstbedste en dobbeltgig.
Der skal gennemføres opvarmning på land, før man rører ved bådene.
Det vil være en fordel at gennemføre opvarmningen som en slags ritual.
Man bør satse på anskaffelse af bådevone, således at bådene altid står på vogne.
Man kører bådene udi vandet indtil båden flyder._På samme måde tages båden på
land. Altså ingen løft af båd overhovedet,
Indtil disse vogne er anskaffet skal der bruges megen tid på at lære folk at
løfte korrekt.

OSR

Anskaffelse af !TIotionsbåde - d.v.s. ikke så tunge både og både der gør det lettere at lære det korrekte rotag i gigbåde - specielt i dobbeltgigbåde. Disse både
har den fordel at man sidder lige bag hinanden og ved at have to årer tilgodeses
ryggens arbejdsbetingelser bedre.
Der skal tilbydes romotionsprogrammer, d.v.s. at der opstilles nogle mål for motionisterne og løsninger .( programmer på hvordan man når målene).

LANGTURSRONING
Sammenligner jeg med kaproning, for det kræver en god kondition at kunne klare
de belastninger, en langtur byder på. For .det første kræves det at man kan ro.
D.v.s. at rotaget skal være korrekt, (mest økonomisk udført).
Dernæst kræver det udholdenhed. Man skal kunne arbejde i lang tid uden at blive overanstrengt.
Ma~ skal også rent styrkemæssigt være på toppen, da båd og bagage evt. skal
transporteres over længere afstande på åben strand. Dertil skal lægges, at der
skal være overskud til at nyde lejrlivet og kammeratskabet.
Jeg er overbevist om, at interessen for langtursroning hænger nøje sammen med
det niveau, som motionsroningen er på. Det skal forstås på den måde,at hvis !TIOtionsroning bliver mere målrettet som nævnt ovenfor, er jeg overbevist om, at
langtursroning igen vil komme til ære og værdighed. Man kan f.eks. lave et motionsprogram målrettet imod en ferielangtur på nogle dage og et antal kilometer.
Man kan yderligere skærpe interessen ved f.eks. at give tilskud til langture af
en vis længde. For vi må erkende, at hvis der ikke kan skiltes med noget specielt, kan en del af de ting, der er at hente ved en lan tur findes på andre måder - f.eks. ved sejlads med sejlbåde, kanoture m.m.

KAPRONINGEN
Mange klubber tilbyder en hård træning - d.v.s. 6 gange om ugen (fuldtidskaproere). Jeg mener,at tilbuddet skal udvides til også at omfatte deltidskaproere - d.v.s. roere, der vil ro kaproning, men som kun vil/kan bruge 2 - 3 dage
om ugen til træning. Herved kan man opnå at fastholde "gamle" fuldtidskaproere, der eventuelt kunne ønske at stille op i old boys klassen eller bare ønsker
at motionere i outriggede både. Der vil også være mulighed for at få fat i de
"hårde" motionister, som vil noget mere.
Jeg kan se flere fordele ved dette udvidede tilbud. Bl.a. vil det stimulere
fuldtidskaproere til en øget aktivitet, i kaproningsafdelingen (miljøet har
stor betydning for motivationen). Forhåbentlig vil flere af "deltidskaproerne"
senere blive fuldtidskaproere.
Tilsidst skal nævnes at de yngste kan få stort udbytte af old boys kaproernes
erfaringer. For at få dette til at køre, skal der være et træner-team (4-5 trænere), der kan aflaste hinanden.
Der skal også investeres i mere materiel. En del af dette materiel kan måske
være gigbåde såfremt midlerne ikke kan klare "rigtige" både i første omgang.
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VINTERAKTIVITETER
For at undgå at vi mister medlemmerne i denne periode må vi følge det tidligere
omtalte tilbud i motionsroning op med målrettede motionstilbud i f.eks. motionsgymnastik, motionssvømning, o-løb, motions løb, kondimarcher o.s.v.
Det er forstemmende at se at en del af roklubbens medlemmer betaler mange penge
for at rykke i forkromede vægtstænger i et oversmart helsestudie med relax-room
o.s.v. når det burde være roklubben der dækkede dette motionsbehov.
Igen må der investeres.Bedre og større omklædningsrum og badeforhold, motionsrum, forkromede torturinstrumenter o.s.v.

AD,3. KAN MAN FÅ SINE KRAV
OG BEHOV DÆKKET I EN ROKLUB?
De medlemme r der bliver hængende har åbenbart fået dækket s i g ind, men den der ikke
blev hængende - og det er stør stedelen har å benbart manglet noget.
J eg er ikke be kendt med om der nogensinde
er l avet en undersøgelse på dette område,
men det var måske en ide at få lavet en,
for at man fra bestyrelsens side, kunne
sætte ind de rigtige steder. Med andre ord
det er tvingende nødvendigt at vide hvorfor nye medlemmer netop har søgt til roklubben, og hvilke krav og behov de ligge r
i nde med.

AD.4. KAN RONING DYRKES AF ALLE UANSET ALDER?
Ja, men det er halv sandhed. På hvis betingelser dyrkes roning? På de voksnes ( de
erhvervsdueliges).
Igen må vi se på materiellet. Har har vi både der er specielt indkøbt til de mindste ungdomsroere ( 12-14 årige, vægt 40-60 kg)? Dertil må vi svare nej . Igen må vi
konstatere, at de yngste og svageste arbejder med for tungt materiel.
I en tid hvor der ikke er nogen nævneværdig form for fysisk aktivitet i skolerne,
hvor alle børn holder ferie på bagsædet af forældrenes bil, hvor børn blive r skæve
i ryggen af at gå med skoletasken i hånden, ja - her svigter roklubberne ogs å de
svageste ved ikke at have nogle tilbud til denne gruppe (undtagen kaproning).
I den anden ende af skalaen har vi vores ældre, pensionisterne. Vi ved at over 5~1o
af alle dødsfald idag skyldes hjertekredsløbssygdomme. Vi ved også, at specielnDtion kan nedsætte risikoen betydeligt. Her kunne roklubberne komme ind med et fornuftigt romotionstilbud til pensionister og med et aktivitetstilbud med den bagtanke
at man her kunne få løst nogle små praktiske problemer - f.eks. småreparationer a f
både, holde orden i værkstedet, renholdelse af grønne områder o.s.v.
Men igen skal det fremhæves, at det er tvingende nødvendigt med bådevogne, for a t

g
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disse to grupper ikke skal lide overlast, ved den belastning, det
tunge bade.

AD.5.

e~

at løfte de

FÅR MAN ET BEDRE OG SUNDERE HELBRED AF AT DYRKE RONING?

På den måde som de fleste dyrker roning idag, tror jeg ikke på den::Jpadgående kurve
for helbredet (undtaget kaproning). Flere undersøgelser har vi st, at for at opbygge
og vedligeholde en kondition som giver et bedre h~lbred, skal man m::Jtionere 3 gange
pr. uge som minimum. Vel at mærke med en forholdsvis høj aktivitet, d.v.s. at der
i perioder skal arbejdes hårdt, at hjertet får noget at bestille.
Vi ved, at der er 4 faktorer der specielt er med til at nedbryde helbredet.
1. Tobaksrygning
2. Forkert ernæring.
3. Alkoholmisbrug.
4. Manglende motion .
Roklubber bør - som tidligere nævnt - have forskellige tilbud til at ændre pkt. 4.

AFSLUTNING
Forhåbentlig har dette indlæg skærpet sanserne på den opmærksomme læser. fvlin bagtanke
med dette indlæg ha~ været at sætte foeus på nogle tabuemner bl. a . det "at kunne ro"
de alt for tunge inriggere, en anden type motionsbåd, motion, opvarmning og forskeLlige tilbud til forskellige behov.
Disse tabuemner er tidligere blevet fejet væk af de roere, der blev hængende i roklubben (dem der trivedes), men der er sikkert en del medlemmer, der blev fejet ud
af klubben samtidig med. Jeg er klar over at flere af forslagene i indlægget er ret
så krævende både med hensyn til penge og antallet af hoveder til at forestå de forskellige aktiviteter.
Hvis man går ind for langtidsplanlægning (f.eks. over en lO-års periode) kan man
nå langt. Bestyrelsen skal altid være et skridt foran, når det drejer sig om uddannelse af ledere, trænere og instruktører.
Bjarne Petersen.
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SKABSKORT

FÆLLESTURE

Skabskort for 1980 kan nu købes i køkkenet
hver tirsdag og torsdag, og koster 10 kr.

For nye og ikke særlig øvede roere er der
også muligheder for at få en tur ud over

Der vil i år blive ført en skrappere politik med hensyn til skabskort end tidligere
idet medlemmer der ikke har fornyet deres
skabskort INDEN 117 - 80 , vil få de res
skab klippet op og eventuelt indhold kon-

den sædvanlige aftentur. følgende ture er
velegnede, fordi de ikke ·er så lange:

fiskeret. Der er ingen undskyldning for
ikke at betale, idet man blot kan l ægge de
10 kr. i en kuvert der er forsynet med
navn og skabsnummer, hvorefter der automatisk bliver sørget for fornyelsen af skabs
kortet. Konvolutten l ægges i bestyrelsens

Kristi Himmelfartsdag, den 15. maj, mødes
roere fra hele Storkøbenhavn i Skodsborg.
~en tager derop i løbet af formiddagen,
spiser, deltager i konkurrencer mod andre
klubber og tager hjem igen i løbet af eftermiddagen.

brevkasse ved s iden af kontoret.
red.

Den 5. juni er rosportens dag .. Da forsøger

J E S P E R HVE N
02 - 42 22 86
Pa r ad iskæret 9, 2840 Ho l te

vi at få så mange både på vandet som muligt for a t agitere for vor sport. Ideelt
til en tur i Københavns Havn.
Den 21. - 22. juni er der tur t i l SAS' roklub ved Kastrup Havn. Når vi tager den
med ro untervejs, er det en behagelig tur
på et par timer eller tre. Her mødes vi
med andre roere, og om aftenen (og natten)

Stat sautoris eret
translatør & tolk
i engelsk
Mang e å rig erfaring i

JURIDISKE TEKSTER

er der fest. Vi overnatter i telte og tager hjem i gen næste dag .
Kanalture samt Saltholmture er også velegnet for nye roere.
Vil I med til noget af ovenstående, så
henvend jer til Søren Andersen (evt. undertegnede), som hjælper med praktiske problemer.
Bent Boesen
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Sjælland Rundt
Både nye roere og gamle langtursroere har
altid været interesserede i "at komme på
tur udenfor det daglige roområde. Derfor
har klubben gennem mange år, hver sommer,
sendt en langtursbåd (2-åres) rundt om
Sjælland, i små etaper.
Et bådehold med en langtursstyrmand tager
afsted, og finder båden på et nøje beskrevet sted. De ror en \veek-end eller måske
flere dage, og efterlader båden et nyt
sted, ved en roklub ellel' lignende. Efter
h j err~omsten skrive r man på opslags tavlen
hvor båden ligger, og tager' evt. kontakt
med det næste hold, for at meddele ti ng af
speciel interesse. Denne "føl jetonbåd" er
udstyret med telt, kogegrej og øvrigt
langtursudstyr.
Bestyrelsen har bestilt godt vejr ~,ele
sommeren, så du ka n roligt skrive di g på
allerede nu.
Listen hæ'lger under Sjælla ndskor'tet på op-

11

Den nye SCUIlE RPOnTOn
Gudmund Schack, tviogens Hee og Bøttker har
fået hevet den gamle scullerponton på land
og tømt den for vand, således at den nu er
klar til at blive repareret. Der skal bruges nogl e frivillige (sculle r-)roere til
a t rengøre pontonen, så den kan blive tætnet af Bådebygger Petersen. Den nye jernkonstruktion er allerede bestilt (og leveret?) og denne skal have en gane; mønje som
er en rustbeskyttende maling. Træet der
skal ligge ovenpå e r ligeledes bestilt og
dette skal stryges med Karbolini um, der
forhindrer råd og svamp i træet.
Skulle du have lyst til at gå i ga ng med
dette stykke arbe jde, kan du henvende dig
til Bådebygge r Petersen om formiddagen,
eller til et af
aftenen.

bestyrel~esmedlernrne rn e

om

red.

slagstavl en i Slyngelstuen.
Søren
l ang turschef
For at vort klubblad skal kunne
fortsætte i sin nuværende form,
er det nødvendigt at få en stor
del af fremstillin 5s omkostningerne dækket ind ved hjælp af
ANNONCEINDTÆGTER ..... .
DU kan hjælpe os ve d at tegne en
annonce i vort blad.
Priserne er s om følg e r:

HED
FØLT fOToN BÅD"

l/l
1/2
1/4

SIDE"
SIDE"
SIDE"

500,250,125,-

O,S,V,

KR,PR,GANG
KR,PR,GANG
KR,PR,GANG
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GODE RÅD

Q'vi,

HVORDAN DU BEDST HJALPER DIN KLUB UD PÅ AFGRUNDENS RAND

(Et medlemsblad i USA har givet sine medlemmer opskriften på, hvordan man bedst og
hurtigst bringer sin forening til undergang).

Spar dig fremfor alt for at mØde frem til foreningens generalforsamlinger. Skulle du
alligevel blive overmandet af en uimodståelig trang til fremmøde - ~å kom for sent.
Som bekendt er taleren altid i den syvende himmel, når han taler for tomme pladser du bør derfor altid forlade generalforsamlingen før den slutter, helst midt i en tale.
Stå endelig ikke frem på generalforsamlingen med dine meninger - gem dem til efter
mødet, det virker bedre (i det mindste overfor dig selv).
Stem roligt "ja", når bestyrelsens forslag er til afstemning, den glæder sig senere
enormt, når medlemmerne alligevel ikke vil samarbejde.
En sidebemærkning: "at

delt~ i foreningsarbejder er jo alligevel spild af tid".
Træffer du gamle venner ved en generalforsamling, så slut dig sammen med dem, find jer
en plads længst tilbage i salen, således at i ikke bliver forstyrret i jeres opfrisken
af gode gamle minder.

Husk: DINE pligter over for klubben er ikke af større vigtighed - foreningens pligter
over for dig derimod ••••
Er du god til din sport så husk: dine kammerater vil beundre dig - ja betragte dig som
en helgen - jo oftere du bliver fornærmet og truer med udmeldelse af foreningen.
Når du siger noget, skal du helst anvende ordet "samarbejde" i hveranden sætning, det
styrker de andres følelse af enhed - ingen lægger mærke til, .at du ikke selv deltager.
Skulle man bede dig om at give et nap med ved et eller andet, så hUSk, at du netop er
den af alle medlemmerne der har dårligst tid.
Husk at lade medlemsbladet ligge fremme i dit hjem, så dine gæster kan imponeres over,
at du driver aktiv sport - men luk det endelig ikke op - et krøllet blad pynter ikke.
Påtag dig fremfor alt ingen bestyrelsespost, du berøver dig derved enhver mulighed for
at fremkomme med kritik over bestyrelsens arbejde.
Hold dig udenfor alt hvad bestyrelsen foretager sig. Er dens arbejde trods alt succesfuldt - så kommer det i det mindste frem, hvad det er for kliker, der holder sammen.
Kontingenter har foreningen kun for at beskæftige kassereren. Betal dem derfor først
efter gentagne rykkerskrivelser - for iøvrigt, hvad bruger foreningen i. det hele
taget alle de mange penge til?
Når man tænker, som du gør, hvis du i de foregående linier har genkendt din egen adfærd, går arbejdet i foreningen naturligvis i stå. Det gør dog ingenting (du har ingen skyld)
i sådanne tilfælde er bestyrelsen uduelig, og man vælger så bare en ny.
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Så er sommersæsonen startet for
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minde; det bliver en FISA-regatta

kaproerne. Bådene blev bragt ud på

med deltagelse af mange udenland-

Bagsværd Rostadion lørdag d.

ske roere og den strækker sig over

12.

april. Vores fuldtidskaproere har

3 dage blandt andet også med inrig-

været på vandet siden påske, lige

gerløb.

efter at isen var væk fra søen.

Jeg synes, at alle, der har inter-

Der har været stor tilslutning af

esse i

nye roere, som har været med hele

hvilket plan, skal møde i

vinteren til vores vintertræning;

så vi kan få gang i

de fleste af disse har også alle-

kaproning lige meget på
klubben

afdelingen.

KaproningscheEen

rede været på vandet på Bagsværd
Sø, hvor vi er startet med at ro
otter og firer. Men vi savner nog-

STYRMAND SØGES

le af dem, som var med til vintertræningen. -

Det er nu I

skal møde

op, for nu starter selve rotræningen, og det er vel derfor I

har

Kaproningsafdelingen skal bruge
en eller to styrmænd fast ved firer- og ottertræningen på Bagsværd

slidt og slæbt hele vinteren; så

Sø, mandag og torsdag kl.

s e at komme ud af busken eller

2000.

hvor I

må veje under 50 kg.

end gemmer Jer og kontakt

Asbjørn eller Palle, som vil tage
sig af træningen på Bagsværd. Vi
kræver ikke, at I

skal træne otte

dage om ugen, I kan begynde med et
pa r g a nge. Skulle der være nogle
a f vores ældre kaproere, som er
begyndt at få trækninger i arme og
b e n, så er I også velkomne; der er
j o noget der hedder Oldboys og Oldgiris, hellere med et lidt mere
d a nsk ord også kaldet veteranroere.
De r afholdes i år den 25. intern a tionale veteranregatta i

Kerte-

1700-

Eneste kraver, at Du ikke

Hvis Du er interesseret eller kender nogen, der vil have jobbet, bedes Du henvende dig til undertegnede.
Palle Rørsgaard

DSR
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99d kmt;!ur med »0Øvante«
GOTEBORG - GOTAKANALEN - STOCKHOLM - ALANDSØERNE - HELSINGFORS - DSR

- Enestående ferie til LAVPRIS DSR's langturssektion har i år et
helt eneståen de tilbud på programmet: En føljeton-langtur gennem
Gotakanalen og den svensk/finske
skærgård til Helsingfors.

Sidste sommer lykkedes det Peter
Helby at få oplagt klubbens bedste
langtursb å d "Svante" i en roklub i
Goteborg. Der ligger den nu parat
med komplet langtursudrustning og
venter kun på, at en gruppe langtursroere henter den. Goteborg er
det ideele udg ang spunkt for en
ri gt ig langtur; man kan r o i

skær-

gården, til Oslo; på søerne m.m.;
men Goteborg er også udgangspunktet for den s mukkeste rotur i Norden. Man ror ge nnem det svenske
landskab; flere steder ligger kanalen højere end det omgivende
landskab, og kanalkanten er ikke
højere end 20 cm., så udsynet er

på turen kommer man gennem
64 sluser, ro på søer, gennem skove og marker, passerer mange små
hyggelige byer osv. Turen gennem
den svenske skærgård er en oplevelse, som enhver langtursroer burde
unde sig selv; et virvar af s må og
store øer, der både giver en

en

fantastisk naturoplevelse og god
øvelse i navigationens vanskelige
kunst. Turen gennem Maleren til
Stockholm er helt Bellmansk. Turen
fra Alandsøerne til Helsing fo r s
har jeg ikke selv været på, men
skal man tro Mikkel, er h er o gså
tale om noget ret enestå e nde -

oSR
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men spørg ham selv!
Nu er det sikkert de færreste
langtursroere, selv de "gamle drenge" incl., der har tid og lyst til
at ro hele denne tur. Søren Langtursrochef og undertegnede har
talt om, at turen rent praktisk
kunne arrangeres således, at man
kunne skrive sig for en, to, tre

REFE

FRA BESTYRELSESMØDET DEN

24.3 1980

læ

Deltagere: Bent Boesen, Heine Hildebrandt, Fredsted og Birger Jensen

uger, således at besætningen var
"flydende".

I

kan naturligvis også

sætte jeres eget hold for en 14
dages/tre ugers bid af turen.

Vi sætter et opslag op i SlyngelStuen - Skriv dig på; ring og snak
med Søren. Her er tale om et tilbud, som du skulle tage og benytte
d ig a f !

Martin Lyager

1. Gennemgang af sidste referat.

2. Afslag fra Tuborgfondet -

i

stedet søges Carlsberg-fondet.

3. Der er endnu en del småmangler
ved varmeanlægget. Der bør afholdes en afleveringsforretning
med de indvolverede

(NWF)

4. Problemer med at finde en afløser for Gitte diskuteret.
5. Man diskuterede endnu en gang
forpligtelserne for beboerne på
anden sal.

Igen blev det fast-

slået at det hører med til leJemålet at man skal "checke" huset

Från Viinern till havet

regelmæssigt.
6. Er der kommet nye skabskort?
For referatet: Birger
Jensen.

DIN hjælp søges
Som du sikkert allerede har lagt mærke til
er en hel del a f skabene i herrernes omklædningsrum blevet lakeret. Dette er blevet gjort af Gudmund SChack, der efter
hver rotur har lakeret 4-5 skabe. For at
alle s kabene kan blive lakeret hurtigt, er
der brug for DIN hjælp. Du kan blot henvende dig til Bådebygger Petersen,. eller
et af bestyrelsesmedlemmerne, hvorefter
du vil få udleveret lak og pensel.
red.

Sauna
vi gør opmærksom på, at forrumm e t
til saunaen IKKE må benyttes som
omklædningsrum. Det er kun beregnet til saunabadernes håndklæder

Ny køkkenchef
Da Gi t te Pallesgå rd pr. 1. maj
holder op som leder af køkkenet,
vil ny køkkenchef fra denne dato
være Lena Baden.

og evt. fodtøj.
Saunaen er tændt:
Tirsdag klo
Torsdag klo

19-21
19-21

Lørdag klo

15-18

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Nye bådevogne
Gudmund Schack har bestilt 11 nye bådevogne til klubben. De nye vogne har den
fordel at de kan benyttes både til 2- og
4-åres både. Vognene vil blive fordelt
således at alle de nederste både i bådehallen vil få hver deres faste vogn.
red.

Hurra
Hurra for redaktørernes initiativ med at
afbilde "høvdingernes" kontrafej i bladet.

Deadline for næste nummer af
medlemsbladet er
LØRDAG d. 17. HA J
Redaktionen af dette nummer er
sluttet søndag den 20 april.
NB. Indlæg der ikke er indleveret
rettidigt,yil først blive me dtaget
i det følgende nummer.

Gamle medlemmer er nysge rrige efter at se,
hvem navnene dækker over, og de nye kan
have stor hjælp af det. Hæng den side op
på opslagstavlerne i klubben!
Karl-Gustav
Her på redaktionen undrer vi os over hvem
denne Karl-Gustav egentlig er. Skulle
nogen vide det vil vi være glade for at få
det oplyst,i det vi normalt ikke bringer
anonyme artikler.
red.
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Keld Christensen (ansvh)
Jac. Erla ndsensgade 2 - 2
2100 Kbh.Ø. 01 - 38 56 04
Per Christensen
Jac. Erlandsensgade 2 - 2
2100 Kbh. ø. 01 - 38 56 04
John Stilbo
Hvidkildevej 24
2400 Kbh. NV. 01 - 34 21 39
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adresser.

HUSFORVALTER :
Christian Avnstorp
D S R Strand vænget 55

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Strandvænget 55
21 0 0 KØbenh a vn ø
Postgiro 5 00 34 66

KØKKENET ER ABENT

TELEFONER:
Køkken:
01 - 29 63 26
Kontor:
01 - 29 63 26
Medlemmer: 0 1 - 29 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og tor sdag klo 19 -- 20 .
FORMAND: Niels W. Fredsted
Frederik IV's Alle' 12
2000 Kbh. F. Dag: 01 - 11 10 19
Aften: 0 1 - 19 88 36
KASSERER:
William Arentved
Dalmosevej 4
2400 Kbh. NV. 01 - 56 24 14

MANDAG KL. 19 - 22
TIRSDAG Klo 17 - 22 (middag)
TORSDAG KL. 17 - 22 (middag )
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
tlf: 29 63 26 i nden kl. 12.00 samme dag .
Servering og fortæring sker kl. 19 - 21.

ORIENTERINGSSEKTIONEN
FORMAND: Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
U2 - 88 58 86
KASSERER: Kell Lauritsen
Ramundsvej 25
2300 København S.
01 - S8 43 20
SEKRETÆR: Johan Frydendahl
Bredesvinget 42
2830 Virum
01 - 63 08 11 (9 - 16)

KONTINGENTKASSERER:
Steen Stor land
Augustve j 130
2730 Herlev 02 - 91 40 68

BESTYRELSESMEDLEM: Poul Nissen
Stilledal 17, st.
2720 Vanløse

SEKRETÆR:
Birger Jensen
Lundedalsvej 10
2900 Hellerup 01 - 62 23 63

KAPRONINGSUDVALG:

MATERIELFORVALTER:
Peter Kristensen
Værebrovej 38
2880 Bagsværd 02 - 98 83 32
KAPRONINGSCHEF:
Heini Hildebrand
Krusemyntegade 4 st.
1318 Kbh. K.

01 - 14 64 45

INSTRUKTIONSROCHEF:
Bent Boesen
Johannevej lD
2900 Charlottenlund

01 - 63 _77 05

MOTIONS- OG LANGTURSCHEF:
Søren Andersen
Vennemindevej 46, 4.th
2100 Kbh. ø.
01 - 20 86 65

KAPRONINGSCHEFEN
Jan Cederkvist
Høje Gladsaxe 5, 13
2860 Søborg
Palle Rørsgård
Phistersvej 11
2900 Hellerup
01 - 62 77 39

FORSIOC:
Klubhuset set fra søsiden.
Billedet er tag e t på en af
rodagene, hvilket også ses
på den heftige akt i vit e t,
der er på bå depladsen.
( Foto: Keld C.)
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Klubbens
Fødselsdag
TIRSDAG d.17. JUNI
Klubben fylder

113 år den 13.

geres der TIRSDAG d.

juni 1980. I

forbindelse herm e d arran-

17. JUNI efter rotur en en fe stmidda g p å klubben s

veranda. Det nøja gt ige tidspunkt for spisnin gen og sel ve menuen
er i

hvertfald noget ud over det sædvanlige)

er ved redaktionens

(den

slu t-

ning uken dt . Derfor opfo rdres I til at hold e jer informeret v ia opslagstavlen i Slyngelstuen, hvor o gså tilme ldings list e vil blive ophængt.

BADMINTON
J E S P E R
Lørdag kl. 9-12 på bane 9 og l).
Det er måske værd at gøre opmærksom på, at badminton i SvanemØllehallen fortsætter også i
sommerhalvåret.
Der vil fortsat være ophængt
tilmeldingslister på opslagstavlen i Slyngelstuen, selvom det
højst sandsynligt vil være muligt
at komme til at spille, blot man
møder op i Svanemøllehallen. Man
skal blot hUSke, at det er bane
9 og l) vi har brugsret over.
De, der har tilmeldt sig via
listen på opslagstavlen, vil dog
have fortrinsret til banerne,
hvorfor man skal mØde op, når man
har skrevet sig på, så banerne
ikke kommer til at stå tomme.
Steen Stor1and

HVE N

02 - 42 22 86
Paradi s kæret 9, 284 0 Hol t e

Statsauto r i seret
t r a ns l atø r & tolk
i engels k
Mangeåri g erfaring i

JURIDI SKE TEKSTER
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ROERNES HÅNDBOLDTURNERING 1980
I veek-enden 26./27. april var alle landets roklubber inviteret
til Fryd enhøjhal len i Hvidovre. hvor man skulle afgøre. hvilken klub
der havde l an dets bedste håndboldhold.
Ved den s idst e turnering, der arrangeredes af DSR i 1978, vandt
Stevns Rok lub mesterrækken foran DSR. efter at vi i en årrække havde vundet turneringen og dermed den udsatte pokal til ejendom.
A-rækken blev i 1978
l~geledes vundet af DSR,
så det var med forventning om at kunne gentage succeen. omend alle
spillere var blevet to
år ældre, at vi tilmeldte hold i mester - og
A-rækken.
Det viste sig dog, at
nogle af A-holdets bærende kræfter skulle være
med til at arrangere det
andetsteds her i bladet
omtalte Stifinderløb i
Sverige, hvorfor vi desværre måtte melde fra i
A-rækken.
Dynamisk eller statisk ligevægt
I den fØrste kamp i
i DSR's forsvar.
mesterrækken var der lagt
op til en grusom revance,
idet vi skulle møde Stevns, der så lumskeligt havde besejret 05 i den
forrige turnering. Det blev til revance, i hvert fald i l. halvleg, hvor
vi var i stand til at lØbe. Vi kom relativt let foran og førte med 9-4
ved pausen. I 2. halvleg kunne man både se og høre på vejrtrækningen,
at det var et "gammelmandshold", vi stillede med. Stevns var langsomt
og roligt ved at indhente os, og kun dommerens sidste flØjt ved stillingen 10-9 til DSR reddede os •
Den næste og afgørende kamp mod Skovshoved
startede med den helt
store dramatik, idet to
skovsere, efter at have
sukket lidt dybt over
dommerens kendelser,
blev anvist en plads
ved tiddommerbordet i
de næste to minutter.
Da denene fortsatte
med at trække vejret
lidt for dybt, efter
dommerens mening, blev
han sendt til omklædning, og Skovshov e d måtte spille kampen til
ende med et decimeret
mandskab.
Effektivt forsvarsspil af Jesper Blem

5

D SR

DSR vandt kampen 11 -7
uden d e stor e probl eæer;
men v i ser frem til n æste år s t urne ri ng, h vo r
vi glæder 05 til at overvinde et fuldt Skovshovedhold.
Med sejren over skOVserne havde vi vunde t;
turneringen. Nr. 2 b 1 ev
Stevns ••
Til næste år er der
tale om, at DSR skal arrangere Roernes Hå n dboldturnering , o g til den tid
skulle vi g erne konsoli.dere vores position ~OID
Stilen fejler ikke noget
landets bedste håndboldmålmand Arne Berner og Søren-Henrik Thomsen roklub ved at vinde både
mester -og A-rækken.
Der er også en Dame-række, som vi hidtil ikke har deltaget i; roen
det kunne jo tænkes, at der er nogle af klubbens damer, der ville
prøve at spille lidt bold.
For at kunne deltage i ovennævnte rækker kræver det, at vi s t i 1 l e r
med min. 14 herrer og 7 damer, så hvis der er nogle, der har lyst~
bedes de henvende sig til enten Palle Rørsgaard eller undertegnede.
I vinterhalvåret er der mulighed for at træne (hvis det skulle være nødvendigt) sammen med USG i Otto Mønsted-hallen i Nørre All~.
~å
det er strengt taget i ngen betinge Is e, a t man har prøvet a t spi 11 e
håndbold før.
Til slut en tak til årets arrangør Hvidovre Roklub for et knir~e
frit arrengement.

DSR's anfører Søren-Henrik Thomse n modtager
pokalerne af Hvidovre Roklubs f ormand Theodor Peters e:rl.

Steen St orland
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Uet er med lidt rystende hånd, at jeg griber til pennen for at skrive om

olympiaden i Moskva 1980, alene af den grund at jeg sjældent ytrer mig
politisk for en større forsamling'og som følge deraf er politisk dårligt
formuleret.Dette medføre som regel at når jeg endelig ytrer mig, kommer
jeg til at sige noget vrøvl eller får ikke sagt det jeg ville. Men efter
at have overværet DFfR"s hovedgeneralforsamling,

~vor

en lidt blåøjet

fremstilling af OL-boykot kom for dagen, og efter at have opholdt mig i
MoskVa et halvt år og oplevet Moskvaborgernes liv og levned på tæt hold,
føler jeg en vis fristelse i at hvirvle lidt op i de smulte rovande.
Da jeg havde boet et par uger i Moaskva, blev jeg grebet af en dyb forundring over, at et land med så lav levestandard og så stor mangel p å
fødevarer, pludselig kunne stable et så enormt og kostbart arrangement
på benene, som et OL jo desværre er gået hen og blevet. Hvor kommer
pengene fra?

Folk står dagligt i kø i timevis for at skaffe sig de

simpleste fornødenheder som kød,smør,mælk m.m. og nogle dage må de helt
undvære kød fordi det er udsolgt. Tøj og sko er af så ringe kvalitet,
at man for at få noget ordentligt, må købe vestlige indsmuglede varer
p å det sorte marked til skyhøje priser - således koster et par læders tøvler ca. 300 rubler, hvilket vil sige to måneders løn. Bøger - altså
gedigen skønlitteratur, er ikke til at opdrive for den menige russer,
me ns udlændinge for deres hårde valuta kan gå ind i særlige forretninge r og købe lige hvad de vil af alle de største russiske forfattere. Når
e n bog af en kendt forfatter udkommer i en million eksemplarer, og halv
delen bliver sendt til udlandet, er det klart at der ikke bliver meget
tilbage til de 300 millioner russere. Andre manglende
kunne nævnes i det uendelige.

forbrugsvarer

Den sovjetiske befolkning er efter vest-

e uropæi s k standard, en meget fattig befolkning. Og så kan det undre, at
ma n pludselig er i stand at bygge kæmpe stadioner, hoteller og olympiske byer

(under ledelse af udenlandske entrepenører der nødvendivis af-

lønnes i hård valuta), at restaurere hele byer, udskifte telefonbokse,
f re ms tille sovjetisk tyggegummi(!) og meget andet til uhyrlige summer.
Nu kan man selvfølgelig sige at moskovitterne kan glæde sig over Novod e vivitch klosterets nyforgyldte kupler og de smarte telefonbokse i
bedst e v e stlige stil, men er alt dette lavet for deres skyld? Næppe!
For hvis skyld så? For turisternes skyld - for vores skyld; men hvorfor
gør den sovjetiske stat alt dette for os? Jeg ser kun et svar: politisk
pr e stige, for at mele egen kage. Kan man tænke sig bedre politisk rekla
me end en hel olympiade?? Nu er lejligheden der til at vise os at sovj e tkommunismen fungerer perfekt, en sovjetisk avis har direkte udtrykt

7

OSR

at vores deltagelse i olympiaden, betragtes som en vestlig accept aE
sovjetkommunismen og en sejr for denne, en holdning der tjener til at
styrke det i

forvejen urokkelige system. Med andre ord - vores deltag-

else bliver brugt politisk!
I Politiken

(Onsdag d.2 april,2.sek.s.2)

stod: "Moskva renses for

"an-

løbne" personer. Hektisk politisk aktivitet før åbningen af olympiaden"
Nu er olympiaden altså også skyld i at småkriminelle, prostituerede og
sortbørshajer bliver "udrensede". De anderledes tænkende har man taget
sig af, heriblandt Sakharov. Det er ligeledes ved at blive forbudt at
brokke sig i butikkerne. Turisterne skulle jo nødigt se for meget af
den sovjetiske hverdag. Og alle der har søgt om emigrationstilladelse
risikerer at blive flyttet ud af byen mens OL stAr på. Man kan jo kun
gisne om årsagen hertil, men det er vel noget med at man vil forhindre
dem i at få gode udenlandske forbindelser. Jo, Moskva, Tallinn, Leningrad og Kiev får sandelig en "tiltrængt" ansigtsløftning.
Smil!
Og oven i det invaderer man så Afghanistan. Det var Ungarn i

1956, Tjek

koslovakiet i

næste-

1968 og nu Afghanistan i

1979. Hvem bliver de

Iran eller måske Pakistan? Man får indtryk af at de ikke helmer før de
har det hele. Skal vi blive ved med at se måbende til, eller skal vi
til at vise at vi er ved at have fået nok? Måske ved OL-boykot? Jeg er
overbevist om at det ville være et slag lige mellem øjnene på den øverste sovjet. Jeg siger ikke dette for at støtte USA og deres politik,f or
de er nøjagtig ligeså slemme på andre punkter og de optræder nok

lidt

hyklerisk i denne affære.
Jeg er godt klar over at man ikke bør blande sport og politik sammen og
jeg er afgjort tilhænger af det. Menden forestående olympiade var

poli-

tisk stemplet fra det øjeblik Sovjet sagde ja til at holde den, og hvad
hand-

enten man boykotter den eller deltager, foretager man en politisk

ling. så er det bare at vælge. Jeg opfordrer ikke til boykot, jeg

gør

opmærksom på visse omstændigheder. Det er sørgeligt at sportsfolk

på

denne måde er blevet marionetter i et politisk spil, men jeg er bange
Eor at det er en udvikling der bliver svær

~t

standse.
Lena Baden

DSR

B

Kap~t

Efter de to første internationale
regattaer med dansk deltagelse må
det siges, at der endnu ikke er
nogle danske hold, der har opnået
resultater, som berettiger til en

MANHElM 26 - 27 APRIL

OL-udtagelse. Man kan kun håbe, at
det vil gå danskerne bedre ved de

Ved denne tidlige regatta blev
Jan Cederkvist på andendagen num-

to kommende vigtige regattaer,

mer fem i

Københavnsregattaen den 31/5 -

finalen, der vandtes af

1/6

englænderen Matheson. Der var JO

(er lige afholdt på Bagsværd Sø)

både med i

og regattaen i Luzern den 14-15/6.

et pænt godt felt, så

resultatet må an s es for at være ri-,

,

meligt godt. Den danske damedobbelt
firer !

som Birgitte Hanel er med på

blev nummer fem ud af seks startende både begge dage. Det bedste danske resultat fik Leif Kruse fra
Kolding Roklub, der vandt letvægtssinglesculler om lørdagen.Kvik's
toer uden, der var i

VM-finale sid-

ste år, blev nummer fem i

SPRINTERKAPRONING 10 MAJ
Ved denne kaproning fik Bent Andersen afdelingens første sejr i
år, idet han vandt singlescullerløbet foran en roer fra Kvik.
Lena og Hanne blev nummer tre ud
af fem hold i dobbeltsculler.
Jan Cederkvist

finalen

om lørdagen. Der var ingen af de
øvrige danske hold, der imponerede.

ESSEN 10 - 11 MAJ
Denn e r e gatta var resultatmæssigt
heller ikke det helt store, set
med danske øjne. Birgittes dobbeltfirer fik igen to femtepladser.
Jan, der var plaget af en dårlig
h a ls, roede rigtigt svagt og kom
derfor heller ikke i finalen nogen
qf dagene. Det bedste resultat

plads iletvægtsdobbeltsculler.

SCULLERSKILTET ER NU LUKKET, OG
DET BETYDER AT SCULLERRONING ER
TILLADT.

Re serverne til den danske herre-

Scullerinstruktionen begynder

stod Richardt Biller fra Hellerup
og Karsten Kobbernagel fra Lyngby
for,

idet de sammen fik en anden-

dobbeltfirer Ian Baden, Hellerup

indenfor ganske kort tid, og du

og Bjarne Hansen, Aarhus klarede

kan allerede nu melde dig til

sig også godt, idet de vandt seni-

instruktionsrochefen, forudsat

or B dobbeltsculler begge dage.

du har ro - og styrmandsret.
red.
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Sankt Hans
Sankt Hans-aften ligger i år på
en mandag, nemlig mandag d.

23.

HAVENYT

juni.
Der bliver intet DSR-bål i å r.
Alligevel sk a l her falde en opfordrin g til folk om at tage ud at ro.
Op langs kysten vil man ved 21-22
tiden i en tæt linie kunne se bål
f.ek s . på Charlottenlund Strand eller i privathaver. Turen vil blive
en oplevelse, man sent glemmer.
Klubben er selvfølgelig åben, og
der er intet i vejen for at man
selv arrangerer lidt Sankt Hans
stemning.

Flere af klubbens medlemme r har
ønsket at slå græsset på bådepladsen. Nu er der også en plænekliPper
til rådighed, idet vor sekr etær
Birger Jensen har skænket en

sådan

til klubben. Plæn e klipperen v:il
formodentlig få sin faste plads i
bådehallen . Henvendelse ved r.

gra'!s-

slåning kan ske til et bestyrelsesmedlem i klubben.

For at vort klubblad skal kunne
fortsætte i

sin nuvæ r en de form,

er det nødvendigt at få en stor
del af fr e mstillingsomkostning-

SKABSKORT

ern e dækket ind ved hjælp af

ANNONCEINDTÆGTER .. . .. .
DU k an hjælpe os v e d at tegne

Da s kabene inden s atnderhejsningen blev klippet, fandt man en red-

annonce i vort blad.
Priserne er som følger:

ning sv e s t af mærket "Elvstrøm". Da
d et uden tvivl e r en dyr investering f o r ejeren, kan han, hv i s han
øn s ker at f å vesten igen, henvende
si g til et best y relsesmedlem i
klub b en og den vil d a blive udleveret mo d b etaling af d o bbelt skabskortkontingent.

1/1
1/2
1/4

SIDE •• 500,- KR. PR. GANG
S IDE •• 250,- KR. PR. GANG
S IDE •• 125,- KR, PR. GANG
O.S.V.

en
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"AT

KUN NE

K~mmentarer

RO"

til Bjarne Petersens artikel.

Jeg er næsten enig i Bjarnes betragtninger. Disse har fået mig til at
overveje, hvordan jeg selv har opfattet mine hidtidige 7 år i roklubben.
De første par år deltog Jeg flittigt i roningen både tirsdag og torsdag.
Derefter tabte jeg på en eller anden måde interessen herfor, men var
stadig interesseret i roklubben, så jeg gik over til kun at ro lejlighedsvis, samt til at blive hjælpeins truk tør.
Når jeg nu ser tilbage, fornemmer jeg tydeligt årsagen: Det er simpelthen ikke "sjovt" at ro de almindelige tirsdags- og torsdagsture.
At det ikke er sjovt at ro tirsdag og torsdag, skyldes det, som også
Bjarne lægger stor vægt på, nemlig at kun få roere kan det "at kunne ro"
Hver gang jeg skal til Skovshoved tænker jeg: Hvem er nu det jeg er på
tur med, hvad er deres svagheder, hvorfor går båden uroligt, hvordan
kan jeg kompensere for·det. Oftest er resultatet, at jeg ror nogle små
korte åretag uden ret meget kraft i.
Det er for besværligt at skulle omstille sig hver gang, hvorfor jeg som
nævnt ofte bruger roaftenerne til at instruere, ikke fordi jeg gerne
vil det, men for så er det helt legitimt at båden går dårligt.
Nu jeg tænker over det, sker der ofte det, når jeg fortæller f ørstegangskaniner om klubben, at jeg kort fortæller om tirsdags- og torsdagsroningen, mens jeg i blomstrene vendinger omtaler klubbens øvrige
akti viteter.
Hertil bidrager også den følelse, jeg har ved at færdes i klubben, nemlig at det ikke er "fint" at ro tirsdage og torsdage. Denne holdning er
vel fremelsket af de "gamle" roere, som ikke gider ro med kaninerne,
vel også førdi især disse ror for dårligt!
Jeg vil imidlertid påstå, at det vigtigste livsfundament for klubben
er at tirsdags- og torsdagsroningen fungerer tilfredsstillende. Jeg synes, jeg har mødt mange kaniner, som er kommet i klubben med gode intentioner om at ro jævnligt og få motion. De lærer imidlertid hurtigt af
lugten i bageriet:
- Der bliver set ned på dig, hvis du kommer hver eneste tirsdag og
torsdag.
- Hvis det regner: bliv væk.
- Hvis det er koldt: bliv væk.
- Hvis det blæser (inden for det forsvarlige): hvis du vil regnes
blandt de barske, så er det i orden at ro, ellers ikke.
For at· højne standarden (det er der også mange af os "gamle", som kunne
trænge til), vil jeg foreslå følgende procedure til rouddannelse for
nyindmeld te medlemmer: .
- Al instruktion deles op pr. kalendermåned, d.v.s. man kan kun
starte i klubben den
tirsdag eller torsdag, som måtte være den første i en kalendermåned. Formålet hermed er at få en pool
af personer, som er på samme uddannelsestrin (Så skulle det også
være lettere at sammensætte bådehold). Som instruktør er det ikke
rart at være .i en båd med 2 . og 5. gangsdel tagere, 2. gangspersonen
vil føle sig usikker overfor de ældre, 5. gangspersonen vil ikke få
tilstrækkeligt udbytte, fordi 2. gangspersonen ødelægger "takten",
som 5. gangspersonen ellers lige er ved at få fornemmelsen af.

oSR
!

- l. måned. Almindelig roinstruktion. Der er i en måned 8-10 rodage.
heraf må maximalt pjækkes 2 dage, ellers er det forfra i næste
måned.
- 2. måned. Normale roture. Her skal roes minimum 100 km. Hvis dette
ikke nås, må en måned mere tages i brug for at spare kilometre op.
- 3. måned. Repetition og afpusning af rotaget samt styrmandsinstruktion. Max. 2 pjækkedage ellers forfra.
- 4. måned. 100 km. roning.

- 5.

måned. Scullerinstruktion. Dette er nødvendigt af hensyn t i l
balancefornemmelsen. Max. 2 pjækkedage.

- 6. måned. 100 km. roning.
- 7. måned. Videregående roinstruktion. herunder perfektionering i
de 3 typer rotag: kapronings-. motions- og langtursrotaget. Desuden bådekæntring og teorien til langtursstyrmandsret. Max. 2
pjækkedage.
Herefter kan man kalde sig for

~.

Torben Møller

*-*-*-*.*.*.*

Han fanger
ingen )ugler(
han har også
konto i
Ha ndelsba nken

HANDELSBANKEN
altid med i billedet

((t
.~
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Italien

Fra den 12.- 26. marts i år, deltog Asbjørn Torp og jeg, velvilligt støttet af
Københavnskredsen og Ree's Legat, i en
træningstur som det norske roforbund af-

italienerne. Båden var hverken særlig ny
eller særlig hurtig, men den var udemærket
til træningsbrug.

holdt i Sabaudia i Italien.

FOrmålet med deltagelsen i træningslejren
var at få overstået vandtilvænningen og

Sabaudia er en lille by 100 km syd for

komme igang'med opbygningen af roformen

Rom, beliggende ved en 7 km lang og rela-

så tidligt på sæsonen som muligt. Navnligt

tivt smal sø, der er adskilt fra Middel-

i år hvor de vigtige kaproninger ligger

havet af et 200 m bredt stykke land.

meget tidligt på grund af OL i Moskva, har
det været af betydning at komme tidligt
igang. Vej ret var meget gunstigt dernede,
idet lufttemperaturen nåede op på 15 - 20
graders varme om dagen, medens det var
snevejr og der var is på søerne herhjemme.
Jeg fulgte stort set samme træningsprogram
som nordmændene, det vil sige to gange
træning om dagen a
roning.

Da søen er ideel til roning, byen ikke byder på nogen form for fristelser og da der
desuden er et stort hotel med rimelig priser, er Sabaudio et meget velegnet sted
til rotræningslejr. Den italienske marine
har et rocenter ved søen, hvor der både
dyrkes almindelig roning og kano og kajakroning. Det var herfra vores træningsture
udgik. Jeg roede i en båd som vi lånte af

15 - 20 km intensiv
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Foruden det træningsmæssige udbytte fik vi

Der lægges megen væ:jt på kraften i

d.v.s. navnlig Asbjørn, lejlighed til at

der skal være meget langt og trukket helt

taget,

følge de norske roeres træning.

igennem med konstant hårdt tryk. I frem-

I Norge har man arbejdet på at finde frem

strækket trækkes skuldrene helt frem, så

til den mest effektive rostil, bl.a. ud-

der opnås en forspænding i skuldrene, som

f r a Alf og Frank Hansens måde a t ro på.

bruges til at forøge trykket i slutningen

Den stil, man er nået frem til, minder om

af taget. Ved fremkørslen til et nyt tag,

den østtyske, hvor der er relativt meget

skal overkroppen være bøjet hel t

kropsarbejde i forhold til benarbejdet.

før den rolige sædekørsel begynder. As-

frem,

bjørn fulgtes med den norske landstriBler,
Åke Fiskerstrand i rrotorbåd, hver dag under træningen og fik et virkel igt godt
indblik i, hvordan nordmændene arbejder
på at få denne rostil indøvet, ex) hvilke
elementer i den der prioriteres.
på det tidspunk t hvor træningslej ren fane
sted, dvs. før det norske "nej"

til del-

tagelse i OL, arbejdede nordrrændene med (
gruppe på 5 toåres roere til en dobbeltfirer . Med i dobbeltfirergruppen var ver
densmestrene iletvægtsdobbeltsculler,
pål Bc5rnyck og Arne Gilje og en ung mege
stærk roer Rolf, der sidste år blev numm
fem ved junior-lJIvl. Oll de øvrige norske
roere kan siges, at de alle er relativt
unge og meget talentfulde. Det er sikker
at Norge kommer til at stå stærk t ironi
i de kommende år, blandt andet som resu]
tat af et langvarigt arbejde.
Ved afslutning af træningSlejren blev dE
afholdt en kaproning på tid over 6 km i
toer uden og singlesculler. Singlescull(
løbet blev vundet af Rolf foran Gilje.
selv blev nr. 4 , slået med 1 sek af en
tredje god nordmand pål Sandl i.

Som en

søgt undskyldning vil jeg have lov at al
føre, at nordmændene på det tidspunkt v
længere fremme i deres træning end jeg

DSR
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på grund af opholdets art og stedets beliggenhed, to timers sveddryppende buskørsel fra Rom, blev det ikke til de mange
turistmæssige aktiviteter. En enkelt munter dag i Rom blev det dog til, ligeledes
en tur til Vesuv en eftermiddag, hvo r det
var så tåget og regnfuldt, at man absolut
intet kunne se, men ntl har vi været der.
Jan Cederkvist

REFE
al

FRA BESTYRELSESMØDET DEN

14.4, 1980

Deltage re: Fredsted, Søren Andersen, Peter Kristensen, William Arentved og Birger
Jensen, desuden Per fra redaktionen.
1. Afl øser for Gitte var fundet. Det blev
Lena Baden, som starter 1/5 - 80.
2. Scullerpontonen vil blive forsøgt lavet af medlemmer.
3. Blomsterbede på bådeplads beplantes
med græs, roser og evt. bambus.
4. Svømning i USG forsøges genoptaget.
Man vedtog, at der skal være mindst
15 deltagere for at DSR vil støtte.
S. Det blev besluttet at sende føljeton- .
båden afsted.
6. Leje af klubbens lokaler:
Enten: der betales leje af lokaler uden benyttelse af køkken m.v.
Eller: der betales for vin og spiritus
medlemmer beta ler alm. klubpriser, ikke medlemmer festpriser.
7. Oprydning i arkiv og kontor aftales
mellem Storland cg Birger.
8 . Bådeværftet diskuteret.
9. Gulv i sauna afhøvles og lakeres .
For referatet: Birger Jensen.
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Nye
Medlemmer

ROSPORTENS

AKTIVE:

BAGI

Knud Mikkelsen
Ole Weeke
Mette Skov Hansen

G~undlovsdag

gælder det om at få

Gorm Larsen

så mange både på vandet som muligt.

Jesper H. Andersen

Det er Rosportens dag, og vi skal

Har-ry Pearson

propagandere for roningen i

F~ank

Køben-

H. Per-sson

havnskredsen.

Rhoda Mutembi

ØK-roklub holder åbent hus. Både-

Kur-t Birk Jensen

holdene mødes i lystbådehavnen mel-

Birgitte Taimer Lund

lem kl.

Martin Lichtenberg

14 og 15, eller lidt tidlig-

ere af hensyn til den trange plads.

Michael Træsborg

Der vil være mulighed for at købe

Jannik Hilsted

forfriskninger i ØK.

Erik Sjøntolf

For at lokke så mange som muligt på

Ole Rud Reinbach

vandet, vil der igen i år være lod-

Jannie jesse

Jesse

trækning om en plastsculler. Roklub-

Ulla mandrup Sjørring

berne tildeles point i

Ejvind Holm (fra Passiv)

forhold til

antallet af roere og tilbagelagte

Jan Busk

kilometer, således at

Peter Steen Larsen

hver 10.

ro-

kilometer svarer til 1 point. Det

Per Mathiessen

er altså ingen dårlig ide at ro en

Torben Nielsen

lille tur gennem kanalerne, eller

Mandrup

PASSIVE:

en tur til Slusen for at skrabe

Eugen Dettlaff

lidt ekstra point sammen, ligesom

Henrik Buss

det er en god tur st lære klubbens
nye medlemmer at kende på.

Bent Bredmose
Tine Meisner Johansen

I er naturligvis også vel komne til
at tage helt andre steder den dag,
kilometrene tæller lige meget, .hvor
I ror hen.

Marianne Nerving
Finn Kræmer
Christian Gunni Pedersen
Hans Petter Hougen

Om aftenen er der fest i
ROklub, og her vil

Hvidovre

lodt~ækningen

sculleren finde sted kl.

20.00.

Søren Andersen.

Anders Christian Laursen
om

Annette Worsøe
Hans Knud Fester
Alle er indmeldt i perioden
d.

1/1 til d. 30/4.

fra

0)4

ROBAROMETER

F~ Y DENDArl L

BqEDES VIN GE T

2830

km.

CIVI Ll Nr;.U1IH

JO~AN

42

VIRUM

1100 o
10000
9000
8000
7000

Nu kan du også se deadline for
6000

indlevering af stof til bladet i
Slyngelstuen.

5000

I venstre øverste hjørne har vi
4000

hængt bladets bomærke op og nedenunder vil der fremover hænge dead-

3000

linedatoen for det kommende blad.
red.

2000
1000

Deadline for næste nummer af

~= 1979 •

= 1980

medlemsbladet er
LØRDAG d.

Det sorte felt viser roede kilometre i perioden

30/3

TIL

30/4 1980 = 381

sluttet fredag den 23. maj.

KM,

NB.

Det skraverede felt viser roede
kilometre i perioden
30/3 til 30/4 1979

14. JUNI

Redaktionen af dette nummer er
Indlæg, der ikke er indleveret

rettidigt, vil først bli v e medtaget i det følgende nummer.

168 km.

red.

Den stiplede linie øverst angiver
de 7493 km. der ialt blev roet i

REDAKTIONEN:

1979.
1979 var et kilometerdødt år.

Keld Christensen

vejret har været med os og derfor
ligger vi allerede kilometermæssigt langt højere end i

fjor.

(ansvh)

Jac. Erlandsensgade 2 2100 Kbh.

Kan

ø.

2

01 - 38 56 04

Per Christensen

det holde?
Husk tydelig indskrift i

roproto-

kollen. Det letter registreringsarbejdet betydeligt.

Jac. Erlandsensgade 2 2100 Kbh.

ø.

01 -

2

38 56 04

NerrllbrO$ Bog- & Offsettryk ApS

red ' .

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
nr.61980
48 . .ÅRGANG

- JuLI
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adresser.

HUSFORVALTER:

Christian Avnstorp
D S R Strand vænget 55

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Str andvæn g et 55
2 100 Københav n ø
Po st g i ro 5 oe 34 66

KØKKENET ER ABENT

TELEFONER:

Køkken:
01 - 29 63 26
Kontor:
01 - 29 63 26
Medlemme r: 01 - 29 63 60
Klubbens kontor er åoent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.

FORMAND: Niels W. Fredsted
Frederik IV 's Alle ' 12
2000 Kbh. F. Dag : 01 - 11 10 19
Aften: 01 - 19 88 36
KASSERER:

William Arentved
Dalmosevej 4
2400 Kbh. NV. 0 1 - 56 24 14

KONTINGENTKASSERER:

MANDAG KL, 19 - 22
TIRSDAG KL, 17-22 (middag)
TORSDAG KL, 17 - 22 (middag)
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
tlf: 29 63 26 inden kl. 12.00 samme dag.
Servering og fortæring sker kl. 19 - 21.

ORIENTERINGSSEKTIONEN
FORMAND: Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
02 - 88 58 86
KASSERER: Kell Lauritsen
Ramundsvej 25
2JOO København S. 01 - 58 43 20
SEKRETÆR: Johan Frydendahl
Bredesvinget 42
2830 Virum
01 - 63 08 11 i9 - 16 )
BESTYRELSESMEDLEM: Poul Nissen

Steen Storland
Augustvej 130
2730 Herlev 02 - 91 40 68

Stilledal 17, st.
2720 Vanløse

SEKRETÆR :

KAPRONINGSUDVALG:

MATERIELFORVALTER:

Jan Cederkvist
Høje Gladsaxe 5, 13.
2860 Søborg
Palle Rørsgård
Phistersvej 11
2900 Hellerup
01 - 62 77 39

Bir ger J ensen
Lundedalsvej 10
2900 Hellerup 01 - 62 23 63

Peter Kristensen
Værebrove j 38
2880 Bagsværd 02 - 98 83 32

KAPRONINGSCHEFEN

KAPRONINGSCHEF:

Heini Hildebrand
Krusemyntegade 4 st.
131 8 Kbh. K.
01 - 14 64 45

INSTRUKTIONSROCHEF:

Bent Boesen
Johanneve j lD
2900 Charlottenlund

FORSlIE:

SHABSHORT
01 - 6377 05
Huskede 'lU at

MOTIONS- OG LANGTURSCHEF:

Søren Andersen
Vennemindevej 46, 4.th
2100 Kbh. ø.
01 - 20 86 65

fornyet dit
kort for

n,

Hkab~

1 ~ 80

0?

(StiOingel foto)
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2. Peter sø rger for standere og

REFE

Rtf

Birger for græsslåmas kine.
3 . Søren sørger for klac gør in g

FRA BESTYRELSESMØDET DEN
7, MAJ 1980

Nivåhuset.
4. Værftet: Det har vist.
der er en elmåler og

s i g at
der

være er, fast proceduc e
Deltagere: Bent Boesen, Søren Ander sen, Niels Fredsted, Heini Hi ldebrand, Peter Kr istensen og Birger

meaf regning.
5. Søren . overvej e r om båd

Jensen. Endvider e Arnold Sørensen

6. Øresund rOklub 50 år

7. DSRs fødselsdag fejres

blive lavet og nye vogne indkøbt. Man vedtog at der s kal
ske en grundig instruktion om

i

Skæ

skør skal hjemtranspo rteres.

og Keld Chr istensen.
1. Pont o n: Nyt slæbested er ved at

s ku

for v

kl.

d.

19.30 - middag og

10.7
den 1

ro ning

8. Bent overvejer en fastere in
struktionsprocedure.
9. Heini ønskede endnu e n

brug af vog nene og evt. afmær-

til Bags værd, hvilket

kes på bådene hvor bukke ska l

tog.

p laceres.

Birger

scull
man

Jens e n

Han fanger
ingen )ugle r<
han har også
konto i
Handelsbanken

HANDELSBANK EN
altid med i billedet

((t
'QAJ
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Dette fører mig ind på svømningen,
som rosporten skilter med.

Kommentar

I Køben-

havnskredsen er der svømning om

TIL B. PETERS ENS ARTIK EL.

vinteren i Emdrupbadet, hver fredag
fra kl.

Den sv igtende tilslutning til lang-

19 -

21. Hvis nogen fra DSB

benytter dette tilbud, er det meget

turs- og weekend-roning skyldes,

få.

so m B . P . skriver, nok den manglende

muligt at få svømmet noget p.g.a.

rofæ rdi ghed og styrke, men også

de mange legende ungdomsroere .

.

Rygterne fortæller at det er u-

frygten f or at skulle ro i mange

Ungdomsudvalgslederen for kredsen

timer - flere dage i

bekræfter at der leges meget, men

t r æk (der er jo

mange der ikke ved, at der er for-

for det meste er det dog til at

skel p å selve roningen i motions-

svømme i

ag langturs-roning).

ungdomsroerne der skaffer tilskudet

Ideen om tilskud tillangtursroning

til svømningen og haitid e n, er det

et par baner. Da det er

er a ktuel, når det drejer sig om

ikke nemt at gøre noget ved de ek-

r oni n g på steder hvor man medbring-

sisterende forhold. Sidst på sæso -

e r b å d f ra klubben. Lejen for DFfRs

nen kan der aflægges svømmeprøver

udst ation e rede b åde ligger på et

og der svømmes mellem årer mm. For

rimeligt niveau, og der skal den

at få de unge til at svømme, har

bliv e .

man en gulerod, bestående af nogle

Da e n toåres inrigger er meget sø-

gavekort til dem der har svømmet

dygtig og har g ode vandtætte baga-

mest i

gerum, er vi i kk e så følsomme for

tages af to ledere, som ikke kan

v e jr et som f. eks. kano/kajak-folk.

forestå aflæggelse af bjærge- og

sæsonens løb. Opsynet fore-

Kravet til van d dybde er meget ringe

livredder-prøver, hvor dette ikke

og vi kan derfor komm e steder hvor

er sket. Hvis man fra kredsens side

kø lb åd e må sige fra. Derfo r kommer

engagerede en svømmelærer, kunne

vi mer e o mk rin g og s e r a nd e t

man få en træning ig a ng til aflæg -

end

h av ne m. omeg n , v and og land i ho-

g e l s e af diss e prøver og der v ed få

risonten, se lvom d er e r lidt buler

roere med di sse f æ r d ighed er. Hvis

p å v a ndet. De t k a n v i s t

ingen anden

man lavede guleroden, ko n kurrence n,

søsport til byde.

om fra enkeltmands ti l

Da vi på vor e langture ofte kommer/

tioner gående på hvilk e n klub der

klubpræsta -

b ef i n der os på "øde" s tede r, ville

har a flag t fl es t di s tance-, b jærg e -

det nok g ive "nye" utr y g ge roere

og livredder- p røver, e f t e r et po int

en tryghed , hvis man på et hold

system, tror jeg at svømningen vil -

havde en , f . e ks. sty rma n de n, med

le fungere b edr e, da det så ikke

livredderprøve, førstehjælp eller

ville betyde s å meg et hvis man va r

sama ritter k ursus. Disse færdigheder

væk nogle gange. De tt e kan let i den

kunne også und e r de n dag lige roning

nuværende kon ku rrenc e , betyde a t

ko mme i brug, da der s tadig f indes

ens konkurrenter er komme t

t åb er, som ikke frygter havet.

fora n a t man opgiver konkurrencen

s å langt

5
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DSR
og giver sig til at lege og genere
de konkurrerende

og andre der vil

S\7ømnin~

svømme. på denne måde vil alle få

Rettelse til det i nr. 4 meddelte

trænet meget mere, nogle vil fa

om USG - svømning.

nye færdigheder og klubsammenholdet

Grundet det se ne tidspunkt.

vil styrkes frem for svækkes. Gule-

bestyrelsen fik vedtaget,

roden kunne så ændres fra et gave-

mange deltagere der skulle

kort til personligt sportsudstvr,

at klubben ville støtte, har det

til fælles klubudstyr, f.eks.

_ang-

tursudstyr.

hvorp å
hvor
t i l fo r

ikke været muligt at få oprettet
et DSR - hold hos USG i år_

Dette ment som et forslag, til lederen af ungdomsudvalget, som

~unne

Efter samtale med USG 's inspektør ,
har vi fået stillet 15 pladser til

resultere i at der blev leget ni n-

rådighed på et hold, TORSDAG a f ter

dre og andre kunne komme til a:

klo

svømme. Da det ikke vides om d2tte

i Nørre Alle, med en USG træner.

vil blive forsøgt, er der truffet

Deltagergebyret bliver kr_

aftale med USG,

~e

andet sted

L

17.45 -

18.30 i DHL's

12 5 p r

person for sæsonen.

bladet, hvor man vil kunne træ,e

Tilmelding og betaling t i l

til og aflægge bjærge- og livr2dder

Lind

prøve.

svørnmeh<

senest d.

svend

28. august

Ved

tilmelding opgives: Studie,
SVEND LIND

n avn ,

adresse, fødselsdag og år_
Indbetaling kan ske på giro
5 24 87 28, Svend Lind, Jagtvej
2200 kbh. N.

____

m~ _______ _

__________

~=
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Svømmeudvalget.

PS. Kan du stadig svømme 400

metE

Har du afleveret svømmebev is? hvi

J E S P E R

HVE N

ikke - så meld dig.

02 - 42 2286
Paradi s kæret 9, 284 0 Hol t e

Opfindelse
mul i

En ny opfindelse, som give r
hed for hurtig juster ing a f

k lem

Eng la

ringe, er nu på markedet i
Denne opfindelse, som vej e r

St atsautori sere t
translatør & to l k
i engelsk
Mangeåri g erfaring i

J URIDI SKE TEKSTER

end 30 gr., og som passer

<

mind

på

enh

standard klemring , er i v irkelig
den et lille sna p -greb. Nå r snaf:
grebet udløses, åbnes den ene si
af klemringen tilstrækkel i g t til
at man nemt kan flytte den
skulle bruge værktøj. Når

uden
snap-~

bet er lukket, s idder klemringer

OSR
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to hal v dele s ikkert fast på åren

sætte s g e nnem den øverste d el af

og vil ikke r ø re sig, hvis snap-

klemringen ned til møtrikken p å

g reuet p as se r sikkert og godt ind

d en nederste del og sættes i

til kanten af klemringen.

ket position. Klemringens to halv-

Dette snap-greb giver mange

forde~

l"e:
1.

lu k -

dele spændes nu helt sammen, ved
at dreje den øverste halvdel, til

Det sparer tid v ed gearingen

de sidder helt sammen i den ene s i-

af båden - både på land og på

de. Den øverste del drejes så en

vand, og det gør en skruetræk-

hel omgang tilbage igen. Kl e mring-

ker og andet værktøj t o talt

en kan nu sættes på åren og en nor-

overflødi g t, idet flytningen af

mal skrue og møtrik sættes i den

klemringe n ka n gøres med en

and e n sid e . Denne spændes til den

hånd på f å sekun d er.

korrekte spænding er opnået, dvs.

2. Enhv e r r o er er nu i stand til

klemringen sidder godt fast p å

at justere årens gearing - på

åren. Den skal passe så godt, at

vandet, hvilket giv er roer så-

når snap-g r e b et udløses, skal klem-

vel som træner en masse n y e og

ringen kunne flyttes så nemt at det

hidtil ukendte kombinationsmu-

kan g ø res med een hånd.

ligheder.

Prototyper af snap-grebet, er ble-

(Al

ve t

Roerne kan nu justere gear-

brugt af det engelske National

ing e n, så den passer til vejr-

Hold ved VM i

forholdene, der hersker på søen

'77,

'78 og

'79.

Snapgrebet, som er patenteret i

den pågældende dag.

England kan fås hos alla f ørend e

(Bl Træneren er ikke længere

åreforhandlere eller fra Alloy Boat

bundet til den bestemte rign in g

Fittings

(Ol-790-4722l

i England

båden har når den forlad er pont o nen på vej til en romatch.

NB. Det er tilrådeligt at mær k e s in

Hv is en "vindstyrke 8" storm

egen gearing på åren, me d et s tykk e

b l æ ser op, på vej mod st a rt,

farvet tape, s å ma n nemt kan s till e

beder træneren roligt sit hold

den igen i tilfæld e af a t

Om at ændre gearingen i

standere "SKULLE KOMME TIL" a t

b åd e n,

istedet for at stå og ri v e s ig
i h å r e t.
3. Klubberne kan nu praktisk talt
bruge samme sæt årer til både
ottere, firere og toere, i d et
roerne kan justere de for s ke l lige gearinger, samtidig med at
de bær e r årerne ud!
Man skal dog tage sig i

agt for et

par ting, når man monterer snapgrebet på klemringen. Snap-grebet

ens mo d ju s -

tere din gearing f ø r e t vigtigt lø b "

7
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Fodnote
til Lena Baden: AprofX?S OL-boykot.

koncentrationslejr, og som tvunget
bekoster udbygningen af verdens
mest slagkraftige krigsmask ine og
betale r pr i sen med mangel p å

kød,

mælk og fodtøj.
Grunden til at vi i sidste nummer af DSRBladet, bragte Lena Badens indlæg om OL boykot, var at vi ikke mente at det var
så politisk at det kunne skade nogen. Men
af principielle grunde må vi i fremtiden
afholde os fra at bringe politisk farvede
indlæg af enhver art. Kun, som en slLgs
afslutning på debatten, bringer vi nedenstående indlæg af IB BJERREHUUS.

:1askinpistoler kan stoppe nasten
alt - men intet har indtil nu

kun-

net standse jungletrommerne : Cle n
hviskede

meddelelse mand t il mand:

"De kommer ikke"! og "hvo rfor

ik-

ke" !?

"Officielle meddelelser"s formAl er

Det ville være gAet som en

ikke at give spalteplads til pOli-

fra Berlinmuren til Vladivo stok,

tiske diskussioner. Det ville bli-

over minefelter, gennem pig tråd og

løbeild

ve skruen uden ende. Men jeg finder

fængselsmure - men det hAb

og

at Lena Baden fortjener en opbak-

lys, der lA i det budskab,

har man

det

ning og en hyldest for en klar og

ikke villet tænde.

modig stillingtagen til et aktuelt

Jagten pA medaljer af imiteret guld

problem.

og gratis rejse til ~loskva

Modig - fordi hun formentlig har en

es mere betydningsfuldt - et skøn

skønned-

nær, personlig kontakt med de in-

der bærer de kredses præg,

volverede kredse, hvor objektivite-

"først nAr de hører nogen bjæffe

tens klarsyn kan være sløret af de

ordren:

skuffede forhAbningers vrede. En

begynder at marchere mod Ø-havet,

"hænderne bag ryggen"

vrede der ofte focuseres pA den

først da vil de forstå"!

nærmeststAende med afvigende stand-

Med tak til Lena Baden.

punk t.
Diskussionen: politisk - upolitisk
olympiade burde være afsluttet for
Ar tilbage. - Enhver olympiade siden Hitlers berygtede show i Berlin
1936 har været politisk.

For mig er det ubegribeligt, at
Danmarks olympiske Komite ikke har
benyttet lejligheden til ikke sA
meg et "at give øverste sovjet et
slag lige mellem øjnene" som til
at fortælle den russiske befolkning
at Solsjenitsyn's sædekorn ikke alle er faldet på klippegrund - den
befolkning, hvis"frihed" er friheden til at vælge mellem tavshed og

der

(

og

ROBAROMETER
km.

u54

CI VIL I NGEN I JR
' DAH L
BRE DES VIN GE T 42
2830 VIRUM
J OH AN FR YDE

11000
10000
9000

MAKKERE
SØGES

8000
7000
6000

Lad os ro nogle føljetonbåde rundt
5000

i landet. Deltagerliste i vor
Slyngelst~e

4000

og desuden i de klubber

som har både
3000

~dstationeret,

fore-

slås ophængt.
Bent Packness

2000

Deadline for næste nummer af

~=1979.=1980

medlemsbladet er

Det sorte felt viser roede kilometre i perioden

30/4

TIL

sl~ttet

31/5 1980 = 1546

KM,

Det skraverede felt viser roede
3 1 /5

1 979 =

Den stiplede linie

16. AUGUST

tirsdag den 17.

juni.

NB. Indlæg, der ikke er indleveret
rettidigt, vil først blive medtaget i det følgen6e nummer.

kilometre i perioden
3 0/4 t i l

LØRDAG d.

Redaktionen af dette nummer er

CCl.

red.

500 km.

øverst angiver

.de 7493 km. der i alt blev roet i

REDAI<TIONEN;

1979.
1979 var et kilometerdødt år.

Keld Christensen

Men i år er sommeren kommet tidligt

Jac.

med masser af varme, hvilket har

2100 Kbh.

trukket en masse mennesker ud at
ro. Vi håber at vejret holder, da
det åbenbart er den faktor der afgør hvorvidt man gider ro eller ej.
red.

(an$vh)

Erlandsensgade 2 -

ø.

01

-

2

38 5 6 04

Per Christensen
Jac.

Erlandsensgade 2 -

2100 Kbh.

ø.

01

-

2

38 5 6 04
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DANSKE STUDENTERS ROKL1JB
nr.71980
48.

ARGANG -

S€ptember
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adresser.

HUSFORVALTER:
Christian Avnstorp
D S R Strand vænget 55

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

St ra nd væng e t 5 5
2 100 Kø ben havn ø
Postgiro 5 00 34 66

KØKKENET ER ABENT
MAiWAG KL, 19 - 22
TIRSDAG KL, 17-22 (mi ddag )
TORSDAG KL, 17 - 22 (middag)
Mi ddag t irsdag og torsdag bestil les på
tlf: 29 63 26 inden kl. 12.00 samme dag.
Servering og fortæri ng sker klo 19 - 21.

TEL EFO NER :
KøKken :
01 - 29 63 26
Kontor:
01 - 29 63 26
Medlemmer: 01 - el9 63 60
Klubbens kontor er åben t
t irsdag og torsdag kl. 19 - 20.
FORMAND: Niel s l~. Fredsted
Fr ederik I V' s Alle' 12
2000 Kbh . F. Dag : 0 1 - 11 10 19
Aft en : 01 - 19 88 36
KASSERER:
Wi l liam rentved
Dalmosevej 4
2400 Kbh . NV . 01 - 56 24 14

ORIENTERINGSSEKTIONEN
FOR~~ND: Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby 02 - 88 58 86
KASSERER: Kell Lauritsen
Ramundsve j 25
2300 København S.
01 - 58 43 20
SEKRETÆR : Johan Frydendahl
Br edesvi nge t L,2
2830 Virum
01 - 63 08 11 i<J - 16)

KONTI NGENTKASSERER:
St een Storland
Augus tve j 130
2730 Her l ev 02 - 91 40 68

BESTYRELSESMEDLEf'1: Poul Nissen
Sti lledal 17, st.
2720 Vanløse

SEKRETÆR :
Bi rger Jensen
Lundedalsvej 10
290Q Hellerup Ol - 62 23 63

kAPRONINGSUDVALG:

MATER IELFORVALTER:
Peter Kr i stensen
Værebrovej 38
2880 Bags vær d 02

-

98 83

32

KAPRONI NGSCHEF:
Heini Hildebr and
Krusemyntegade 4 st.
1318 Kbh. K.
01 - 14 64 45
I NSTRUKTI ONSROCHEF :
Bent Boesen
Johannevej 1D
2900 Charlottenlund 01 - 63 Tf 05
~DTIONS- OG LANGTURSCHEF:
Søren Andersen
Vennemindevej 46, 4.th
2 100 Kbh. ø.
01 - 20 86 65

KAPRONINGSCHEFEN
Jan Cederkvist
Høje Gladsaxe 5, 13.
2860 Søbor g
Palle Rørsgå rd
Phistersve j 11
2900 Hellerup
01 - 62 77 39

FORS1II:
Bådebygger Knud Peters e n
ses her ved siden af sit
s vende stykke "OLSEN" en halvoutrigget firer .
(Foto: Keld C.)

-

3

~vik

mat cb <
ONSDAG

DEN 10/9

KL, 18 .00

Kvikmatchen arrangeres i år aE KVIK. Som bekendt afvikle s d e r
løb ved denne kaproning, hvor vore kaniner altid

(næ ste n)

t

re

slår

KVIK'ernes ditto. I de tre spændende og nervepirrende l øb r oe s o m
henholdsvis "Bolchegl ass et", "Spejlet" og "Da mepo kal en ". Al le tr e
præmier er vandrepo ka ler DSR og KVIK imellem.
Bagefter inviteres alle deltagere, offici als , tilskuer e og and r e
interesserede på lagkage ad libitum på KVIK's veranda.
PS. Vær opmærksom på at løbet ligger på en ons d a g, alt s å ud en for
vore normale rodage.

-

Han fanger
ingen )ugler-<
han har også
konto i
Handelsbanken

HANDELSBANKEN
altid med i billedet

fF:
,~

DSR
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Høstfest
LØRDAG

DEN

MIDDAG KL.
DANS
KL.

Klubkapronin8

27/9
18.30
21.00

LØRDAG

27/9 KL. 13.30

Der vil blive afholdt løb i føl-

LEVENDE MUSIK

gende bådtyper:

Høsten bør fejres med maner. Vi
har ikke haft fo r mange fester i
å r og deltagerantallet har ikke været helt i

DEN

Singlesculler

åben for alle

Dametoer

åben for alle

Motionssculler

ikke for kap-

Toer

åben for alle

roere

top. Nyt eller ældre

medlem! Nu har du chancen for at
bevise at du også kan feste.

Reser-

Motionstoer

ver dagen allerede nu.
Menuen er endnu ukendt, men den
vil blive sat op på opslagstavlen
i Slyngelstuen sammen med tilmeldingslisten til middagen.
Du kan senest tilmelde dig torsdag d.

11/9.

ikke for kaproere

Firer

åben for alle

Lodtrækningsfirer

åben for alle

Sidste tilmeldingsfrist er samme
dag klokken 12.30, hvor der foretages lodtrækning om både og holdsammensætning til lodtrækningsfireren. De nævnte begrænsninger
gælder roerne, ikke styrmændene.

J E S P E R HVE N

Køkkenchef søges

0 2 - 42 22 86

Af uddannelsesmæssige årsager må

Pa radiskær e t 9, 284 0 Holt e

vor køkkendame Lena Baden forlade
os fra og med 1/9. Derfor søger
klubben en ny køkkendame til snarest mulig tiltrædelse. Er Du interesseret

({-l/ell e r K)

eller ken-

der du nogen, kan du henvende dig

Stat s autori s eret
trans l atø r & to l k
i engel c,k
Mangeårig e r f ari ng i

J UR I DISKE TEKSTER

til bestyrelsen. Gitte Pall esgaa rd
har lovet at stå for maden indtil
den nye chef er fundet.
Bestyrelsen.

e

DSR
som har været i højsædet?

Hvis der

skulle føres diskussion om sport ae:
politik i vores klubblad,

var dE'

måske en ide at starte der- hvOt
sporten får politikken at

mærke sOl

en ganske håndfast tvang.
OL-spøgelset raser videre. Vi er blevet
-anmodet om at medtage nedenstående kommentar til både Lena Baden og Ib Bjerrehuus' indlæg i de sidste to numre af DSRbladet. Nu håber vi virkelig på en afslutning af denne debat. Vore fremtidige
retningslinier angav vi i sidste nummer.
Skulle nogen ønske at debattere i bladet,
må vi af hensyn til censurnåleøjet bede
om at det foregår på et generelt plan
(hvis ikke det lige vedrører DSR på godt
og ondt) og så selvfølgelig gerne med så
alsidigt et emnevalg som muligt.- ForØvrigt fØler vi (red.) at det er for dårligt, at kun en "OL-bombe" kan få medlemmerne til at skrive til deres eget blad.
Der er emn,e r nok inden for DSR

rS

Peter- Helby

CIVILINGENIØR WRIBORG JØNSSO N

rammer ~

En af vore trofaste venner
Det er dog en eventyrlig måde vores klubblad i de sidste to numre

efter kort tids sygdom død

har åbnet for en kampagne mod olym-

gammel.

piaden -

samtidig med at det bedy-

igen-

nem mange år, ingeniør JønSSon er
72 år

Jønsson var med som rådgivende

res at der skam ikke skal føres po-

ingeniør ved opførelsen a:f vort

litisk diskussion i bladet.

nuværende klubhus og siden llar ha

Lena Baden og Ib Bjerrehuus har da

igennem alle årene altid været be

ret i at sporten kan bruges poli-

hjælpelig med at løse mange

tisk - men den egner sig nu ikke

blemer, hver gang vi har kaldt.

til hvadsomhelst . Vi kan bruge den

Sidst ved fjernvarmeanlægget.

til at skabe forståelse og kontakt

pro-

Han var beskedenheden selv, men

mellem mennesker i en splittet ver-

utallige industrianlæg, svØrnme-

den - eller vi kan lade være. Men

og idrætshaller og andre bygning =

vi kan ikke lade den bruge som vå-

værker i

ben i politiske straffeekspeditio-

hans dygtighed og hans st i l :færdi e:

ner uden derved at bringe selve

lune klarede uhyre mange svære

sporten i

forhandlinger.

fare.

Hvis der endelig

skal snakkes om frihed - hvad mener

ind- og udland beviste

DSR har meget at takke ham

for ,

vi så om den pression der er blevet

og jeg selv har mistet en

lagt på de olympiske komiteer i USA

merat og en strålende rådg iver.

og Vesttyskland, hvor det vist ikke
ligefrem har været sportsfolkenes
frihed til at dyrke deres idræt,

god kaI

Æret være hans minde.
Gudmund

Se hack

OSR
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lALA System A
Fra den 7, se ptember i år, går Danmark, og
næs t en hele den søfarende verden, over til
en ny i nternational søafnærkning. Alle
gamle sømær'ker udskiftes eller ændres og
vi må dermed t age a fsked med koste, fløjte- og klokke-tønder o.lign .•
Det nye system kaldes ,,lALA System A" ,
lALA' ~ International Association af Lighthouse Au t horities . System A benyttes til
a . Afrrær'kni ng af grænser for sejlbart omr åde.
b. Afrrærkning a f naturlige farei' og andre
sejlads hindringe r for skibsfarten.
c . Afrrærkning af særl ige områder af betydning for skibsfarten (g runde, vrag m.m)
d. Afrrærkning af nyopståede farer (undervandshindringer, vrag m.m).
I systemet benyttes 5 typer afnærkning,der
kan kombine res: Sidea fnærkning , kompasafrrærkning , i soleret fareafnærkning , midtvandsafnærkning og speciel afrrærkning. Vi
skal i det følgende kun beskæftige os med
e t pa r af disse. Udover de nævnte 5 typer
for fl ydende afrrærkning , vil fyr og b~ker
på l and og grunde blive brugt til vejledni ng for sejladsen - dette omtales senere.
Sørrærkernes f a r ve og form fastsættes i
f orhol d til retnin,c, for indgående. l"led
indgående menes kurs mod syd, f.eks. i
Ka t t egat, bælt erne og Sundet samt kursen
i nd til fjorde og havne. Et farvands styrbords side er den side, et skib har om
styrbord når det er for indgående. Styrbords side afnærkes n,ed grønne spidstønder
eller stager, og når topbetegnelse anvendes, er denne en grøn kegle med spidsen op.
Lystønder viser grønt lys.

Topbategnelsa : (hvi. anwndi") grøn kegle
Lysreflek5: grønt

1 ...
G

G

G~

G

Symbol i søkortet

Bagbords side a f f arvandet a frrærkes med
røde stumptønder eller stager, og når topbetegnelse anvendes er denne en cylinder .
Lystønder viser rødt lys.
SIDEAFMÆRKNING

r:'~ridl
Topbetegnelse : (hVIS
lysreflek.s: rødt

l

1l1\lJ8ndt)

rød cylinder

?

Symbol i søkortet

Isoleret fareafrrærkning anvendes til a f rrærkning af en enkelt begrænset fare eller
sejladshindring såsom vrag, sten m.m.,
hvor' der i øvrig t er sejlbart vand Udenom,
således at sejladshindringen kan passeres
på alle sider. Afnærkningen består a f sort
og r-Ød, vandretstr'ibede sørrærker med 2
sor-te kugler som topbetegnelse.
ISOLERET
FAR EAFMÆRKN

j

lj

INGi

Topbetegnelse : 2 sorte kugler
Lystefleks: grønt over rodl

I

l

!l

BilS

Symbol i søkortet

I

,,<t,A

~

1

6R8 ~

OSR

Speciel afmærkning anvendes til afmærkni ng
af særlige områder såsom skydeomr åder,

BAKER
Bagbåke

f r edningsområder,lossepladser, kapse j l adsbaner og måleinstrumenter. Til afmærkningen anvendes gule sømærker og såfremt topbetegnelse anvendes, er denne et gult
kryds, dog må topbetegnelse på kapsejladsmærker ikke kunne forveksles med andre
topbetegnelser og man anvender derfor
f.eks. et flag, se tegning,

Forb6ke

~

y
~

SEJLADS8AKER
Mtlle.$ med en for de
stedlige.- forho!d b&ds t
sy,!lige farve. 6\11.
strlhet.
(Dog Ikke saft-gul
"andret:ilribot)

Bagbåke
Forbåke

o

RØRLEON I/~G

Gule

SKYDE OMRÅDER
Sort·gul
vandretstribet

SPECIEL AFMÆRKN IN G

i·

~

~

BGgbjke
ForbAke

l·', ,·

Bagbike
Forbåke

Topb ete gneJse (hvis anvendt). gult kryds

6

,

eller

..J

"

eller

;]"1
Ip

4 I,

~
~

FREDN1;'GSO MRADER
Gule
GRAVEL1I~IEA

H .... ide

J

"

Vil Du vide mer'e om det nye system A, k
takt da Farvandsdirektoratet.
red .

4,

J,

Lysets farve: gull:

Fyrkarakter : Enhver der ikke kan forveksles
med andre fyrkarakterer l
System A.
Lysrefleks :
Kapsejlads
mærker;

gult. gult over grønt,
gult over rødt eller
gult over hvidt
Topbelegnelse på kapsejladsmærker må ikke kunne forvekSles med topbetegnelserne i
System A.
.
Eksempel:

p

~

Båker, der anvendes som kendemærker, er
tremmebygninger eller bygninger af sten,
jern eller træ. De opføres såvel på land
som på grunde.
Til afmærkning af sejlads~inier, kabler og
rørledninger, begrænsningslinier m.m., anvendes båkelinier bestående af en bagbåke
og en forbåkeo I visse tilfælde kan to
forbåke r have fælles bagbåke, se iøvrigt
tegningerne .

Nye Medlemn1el
Aktive:
Ida Dah l -Nielse~, Pete( Ko fod,
Christian Sommer, Anders Bo Chri
tensen, Erik Sørensen, Ni- el. s Jør
gen Brendholdt Rasmussen, AnegrE
Aagaard, Kim Philip, Ande:es M:i:d
Beck, Grethe Heegaard-PoLl.ls en, 1
Møller, Ole Albert Nielse n, Chal
lotte Jeanette Krarup, Hen:c ik L:
dahl.
Passive:
Mette Skov Hansen, Ni ls Gj ersø l
Grethe Agnethe Sørensen, Henrik
Bang, Peter Koefoed Reime r: 5 ch, I
Greve.

OSR
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HnUD PETERSEn

lår er det 40 år siden, at DSR's
bå debygger, Knud Petersen, blev ud-

klubben tirsdag do

19. august.

Kort forinden havde Gudmund

lært og afleverede sit s ven destyk-

Schack, A. Blom Andersen, K.

ke, OLSEN - en outrig g et firer,

Bjørklund Berthelsen og Nils Sven-

til klubben. For hans stor arbej-

ningsen været ude at ro en lille

de gennem de mange år har man fra

tur i

Ree's legat besluttet at til d ele

ved roret. Ved den efterfølgende

Knud Peter s en e n check på 1000 kr.

frokost blev gaven dernæst over-

Gaven blev overrakt af Gudmund

rakt jubilaren.

OLSEN med Knud Petersen sel v

Schack ved en lille festlighed

l. A. Blom Andersen, 2. K. Bjørklu nd Bertelsen,
4. Gudm und Schack og Bådebygger Kn ud Petersen.

Keld Christensen

3.

Nils Svenningsen,
(Foto:

Keld C. J

OSR
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Morale: Det er urimeligt ae spilde klubbens penge Dg min
tid, fordi man ikke betaler rettidigt.
Steen Storlan.d

Kr. 26.807, 00
Kr.

26.807,00 er pr.

15/8 den del

af det aktive kontingent, der skul·
le betales senest 10/7, som endnu
ikke er indgået til klubben.
Klubbens love foreskriver helt
klart, at kontingentet skal betales kvartalsvis forud, så der er

REFE

FRA BE SiYR EL-

læ

SESMØDEi

25/6

DEN

1~80

ingen undskyldning for endnu ikke

Deltagere: Peter Kristensen,

a t have beta l t.

Hildebrand, Christian Avnstorp og

Ffein

Birger Jensen.
Ganske vist har klubben en kasseog

syn

og ved at betale kontingentet til

tes at fungere tilfredsstil

~end

tiden kunne du spare DSR en del

Man vedtog at følge funktioIlen

kredit; men det koster dyre renter,

1. Slæbestedet var færdigt

penge og derved måske være med til

for evt. senere at foretage

at mindske kontingentforhøjelsen

vendige ændringer.

til næste år.

nød

2. varmeanlægget var aflevere t

Hvis årsagen til den manglende

og

syntes også at fungere tLlf xeds

indbetaling er, at du har g(l)emt

stillende. Birger

girokortet, kan du bare tilmelde

der snarest blev afholdt

dig Pengeinstitutternes Betalings-

struk tionsmøde for besty c el sen

Service, det er gratis, og klubben

og beboere på 2. sa l.

s parer porto til både udsendelse

foresL~g

~t

et

in-

3. Heini forespurgte om køk:.kenet

af de ordinære girokort og til

sommermånederne kunne hoLde s å-

rykkere.

bent til 21.30 for midda9"sudle-

Hvis girokortet er forli st , kan
du e nten s ende klubben en check
(dette gælder også, hvis du ønsker
at betale forud)

eller rette hen-

vend e lse til undertegnede, så skal
jeg sø rge for, at du får tilsendt
et nyt.
Endelig kan du betale kontant til
william Arentved, Palle Rørsgaard
eller undertegnede.

vering. Peter ville tale

med Le

na om dette.
4. Peter ønskede samtidig på

n æs -

te møde at drøfte pris 09" mangd
på middagsmad.
5. Peter mente at GIG-bådsreg lemE
tet var blevet ændret uden

at

det var indført i reglement et.
for refer a te t
Birger Jer.se n

DSR
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Meddelelser fra DS.R's orienteringsseldion.
Trænings- og hyggeløb fra GASEHUSET
DSR ejer en velindrettet hytte, Gåsehuset, ved Allerød i kanten af
Ravnsholt skov. Hytten indeholder opholdsstue med pejs, køkken med ind lagt vand, brusebad med varmt vand samt soverum med 6 faste køjepladser.
Gåsehuset ligger på en stor naturgrund, der også omfatter en fredelig
sø.
Orienterings-sektionen indbyder alle DSR-medlemmer til at komme og se
nærmere på stedet og gå eller løbe en tur i skoven. Forhåndskendskab
til orientering er absolut ikke en forudsætning. vi tilrettelægger specielle begynderbaner og er parate med instruktion i brug af kort og
kompas. Vi følger også gerne med rundt og hjælper på den første tur i
skoven med at finde frem til de rød/hvide skærme, hvis placering på
forhånd er blevet indtegnet på orienteringSkortet. Skulle man ikke ønske at deltage i

forsøget på at finde poster i skoven er der frit slag

for at gå og nusse ved eller i Gåsehuset eller selv gå ud for at opleve
skoven.
Vedrørende Gåsehusets beliggenhed: se vedføjede kortskitse.
Kortskitser er også ophængt ved opslagstavlen i Slyngelstuen. Tag en!
Kom til Gåsehus-løbene mellem klokken 10 og 12.
Søndag d.

28. september og søndag d.

12. ok tober.

pn

Abne løb
Efterårsløbene er i fuld gang. Der er løb næsten hv e r søndag. Anmeldelse til disse sker gennem Johan og stadig 14 dage før løbet.
Stifinderløbet
Den 27. april afholdt vi vort Stifinderløb. Optakten havde jo været
noget besværlig. Derfor var det så meget mere glædeligt at løbet forløb
meget, meget fint, og det var en meget stor succes, og det til trods
for at det øsede ned under løbet.
Vi i styret vil gerne takke alle, der var med som hjælpere, for det var
jo Jer, der fik det hele til at gå godt.
40 års jubilæum
Den 29. november er det 40 år siden sektionen blev stiftet. I denne
anledning afholder vi som tidligere omtalt et 40 års jubilæumsløb i
Sverige.
Selve dagen vil blive fejret på passende vis

Gåsehuset. Nærmere op-

lysninger om dette fremkommer senere.
re

OSR
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km.
11000

10000
protokollen ikke færdigudfyldes

9000
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Deadline for næste nummer af
medlemsbladet er

~ = 1979.=1980
Det sorte felt viser roede kilometre i perioden

LØRDAG d.

13. SEPTEMBER

Redaktionen af dette nummer er
sluttet tirsdag den 19. august.
NB. Indlæg der ikke er indleveret

30/3 til 31/7 1980 = 4366 km.

rettidigt, vil først blive medta-

Det skraverede felt viser roede

get i det følgende nummer.
red.

kilometre i peri o den

30/ 3 til 31/7 1979

4758 km.

Den stiplede linie øverst angiver
de 7493 km. der ialt blev roet i

1979.
Det er ca. 400 km. vi nu er bagud
i forhold til 1979. Her skal ikke

REDAKTIONEN:
Keld Christensen

(an sv h)

Jac. Erlandsensgade 2 -

2100 Kbh. ø. 01 -

denne gang forsøges at gøre rede

Per Christensen

for årsager dertil.

Jac. Erland s ensgade 2 -

Mange ture bliver ikke kilometer-

2100 Kbh.

2

38 56 04

2

ø . 0 1 - 38 56 04

registreret, simpelthen fordi at
Norreb,o& 800.
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adresser.

HUSFORVALTER:
Christian Avnstorp
D S R Strand vænget 55

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Stt'andvænget 55
2100 København ø
Postgiro 5 00 34 66

TELEFONER:
KøKKen:
01 - 29 63 26
Kontor:
01 - 29 63 26
i"iedlemrner: 01 - <'9 63 60
Klubbens kontor er åbent
tirsdag og torsdag kl. 19 - 20.
FORI-1AND: Niels l~. F'redsted
F'rederik IV's Alle' 12
2000 [(bh. F'. Dag: 01 - 11 10 19
Aften: 01 - 19 88 36

KØKKENET ER ABENT
MANDAG KL, 19 - 22
TIRSDAG KL, 17 - 22 (middag )
TOR SDAG KL. 17 - 22 (middag )
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
tl f : 29 63 26 i nden kl. 12 .00 samme dag .
Serve ring og for'tæring s ke r klo 19 - 21 .

aR IEI~TER INGSSEKTI aNEN
FORMAND: Ronald Clausen
Engelsborgve j 44
2800 Lyngby
U2 - 88 58 86

KASSERER:
William Arentved
Dalmosevej 4
2400 Kbh. NV. 01 - 56 24 14

KASSERER: Kell Lauritsen
Ramundsvej 25
2300 Købe~havn S.
01 - 58 43 20
SEKRETÆR: Johan Frydendahl
Bredesvinge t 42
2830 Virum
01 - 63 08 11 (9 - 16)

KONTINGENTKASSERER:
Steen Stor land
Augustvej 130
2730 Herlev 02 - 91 40 68

BESTYRELSESMEDLEM: Poul Nisse n
Sti lledal 17, st.
2720 Vanløse

SEKRETÆR:
Birger Jensen
Lundedalsvej JO
2900 Helleru p 01 - 62 23 63

kAPRUNINGSUDVALG:

MATERIELFORVALTER:
Peter Kristensen
Vær ebrovej 38
2880 Bagsværd 02 - 98 83 32
KAPRONINGSCHEF:
Heini Hildebrand
Krusemyntegade 4 st.
1318 Kbh. K.
01 - 14 64 45
INSTRUKTIONSROCHEF:
[lent Boesen
Johannevej lD
2900 Charlottenlund 01 - 63 T,' 05
MOTIONS- OG LANGTURSCHEF:
Søren Andersen
Vennemindevej 46, 4.th
2100 Kbh. ø.
01 - 20 86 65

KAPRONINGSCHEFEN
Jan Cederkvi st
Høje Gl adsaxe 5, 13.
2860 Søborg
Palle Rørsgår d
Phi ster s ve j 11
2900 Hel le r up 01 - 62 77 39
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1. FISA VETERANS
MEETING

Veteranroning, Hvad er det dog for
noget?
Ja, det kan besvares på flere måder
- men jeg vil nok holde mig til en!
Når man har roet kaproning på topplan, fra det 16.-17. år til det
25.-26. år, er man meget træt af
den sport, så man holder op. Men
når der er gået et par år eller fire, begynder det at krible i fingre
og krop igen, når man en dag kommer
ud på Bagsværd Sø for at se kaproning .Man finder s-å nogle af ens
gamle rokammerater og siger tilfældigt:"Du - skulle vi ikke prøve at
. komme lidt igang igen - bare et par
gange om ugen ?"
Man finder her ud af at det går jo
meget godt og begynder så at træne
tre eller fire gange om ugen. Her
er man så ude i det der kaldes veteranroning, som man kan starte på
fra det 38. år. Forudsætningen for
at starte i et større arrangement,

-

:3

er dog at man ikke starter i åbne
løb med distancer på ove~ lOOOOl.
der er følgende alderskate sarier
forbindelse med veteranron:ing·
A. 28 år og derover
B. 32 år og derover
c. 38 år og derover
D. 45 år og derover
E. 52 år og derover
I grupperne A og B skal a~ le roe
opfylde mindstealderen und.. tagen
styrmanden. I grupperne C, D og
er alderen et gennemsnit a f roer
alder, undtagen styrmanden.... Inge
roere må være under 32 å~_
I DSR er vi jo alle "ret g;8lIl1e " ,
men vi er alligevel en IC) - 12
stykker der har det på den.. måde
netop har omtalt. Vi synte s der:
det kunne være sjovt at ko:JIl]lle t :
et større stævne udelukke:o.de fo:
veteranroere. Og da FISA C det i
nationale roforbund) i år h.aV"de
stævne i Kerteminde, ville vi. v
med der, idet vi så ku=e kOnJtU
re på lige fod med vores .:jævP.s.]
de rokammerater. Vi fandt jo uc
at det nok var klogt at t::r:-a:ID B så det meste af sommeren r"oe de
og Heini 2x, Niels Seche:r og KJ
Helmut(KVIK) roede ligeledes 2:
desuden roede Asbjørn 4+ J'l::::l.ed d
fra bombefireren, der vaxldt gu
Tokyo 1964. Niels og Kurt ro ed
med to fra ASR og endelig le. ve
en 8+, på hvilken sad St=ig, ft~
Bjørn, Heini, Mogens, Be::rr::lt • 1
og Emil. Det må da også ~VTLe~
Hanne roede Ix og hun roede 2;
en pige fra Fredensborg.
Vi trænede alle 2 - 11_ ga:nge Ol
i de sidste 2 måneder fø::r
reg

4
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i Kerteminde. Så vi skulle være
godt rustede til de 1000 m. Det var
herefter med gode forventninger vi
pakkede både torsdag den 4/9 om aftenen. Vi kørte selv til Kerteminde
fredag aften og indlogerede os i
telt, ca. 3 km nord for byen på en
udemærket campingplads. Da vi jo
skulle ro lørdag, gik alle ædru og
tidligt i seng fredag aften for at
være helt friske til lørdag.
Lørdag stod vi op kl. 7.00, hvorefter nogle smurte medbragt morgenmad
og andre tog ned på regattapladsen,
hvor der serveredes en overdådig
morgenkomplet til 20 kr •• Efter
dette gik vi alle igang med at trim
me både så alt var klart til konkur
rencen. De første der kom i ilden
var Stig og Heini i 2x, heat nr.l.
De fik en flot 4. plads i tiden
3.36.8 efter Århus, Fana fra Norge
og Frederiksværk.
I næste heat i 2x var Niels og Kurt
i ilden og vandt overbevisende i
tiden 3 .18 . 4 foran Århus /Rendsburg
3 .27.8 og RSN Bruxelles!Hellerup i
tiden 3.35.9.
DSR 8+ stillede op i heat 2 og vi
skulle bl.a. kæmpe mod tre hold fra
Vesttyskland, et fra Ungarn og et
fr a Holland. Vi tog ud 40 min før
start og varme de godt op - bå den
gik godt synte s vi. Ved start var
der lidt tvivl om startpladserne,
idet et af de tyske hold havde taget vores startplads nr 3, men det
gik i orden og vi var kl ar til at
st arte. De t vaJ: vor s tarterdreng ini d.l ertid ~kke, thi hHn glemte at
slippe båden, s å vi var straks en
længde efter de første tre både.
Desværre ~ik vores otter ikke sær-

lig godt de første 500 m, nok på
grund af manglende teknik i den noget kraftige medsø - vi var på et
tidspunkt på sidstepladsen, men på
ie sidste 500 m kom der mere gled i
båden og vi sluttede på en 4. plads
i tiden 3.10.2 efter den hollandske
båd i tiden 2.58.0, den første tyske i tiden 3 .02.1 og den anden tyske i tiden 3.06.1.
Næste i ilden var Hanne Petersen i
Ix og hun vandt overbevisende i tiden 4.06.8 foran en pige fra den
hollandske klub Vada i tiden 4.18. 3
Herefter var Niels og Kurt med de
to fra Århus i konkurrence i 4+. De
vandt med en bådspids i tiden
3.25.0 foran et hollandsk hold i
tiden 3 . 2 5.4 og en båd fra Essen i
tiden 3.30. 3 . Så var det Hannes tur
igen, denne gang med en pige fra Fre
dens borg i 2x og de vandt knebent i
tiden 3 .41.4 foran en anden dansk
båd med Hannes tidligere makker
Judith f r a Roskilde og Margit fra
Holte i tiden 3.42 . 2 , Dr 3 blev en
tysk kombineret bå d i tiden 3.44.0.
Det sidste l øb med delt agel se fra
DSR var et 4+"hvor Asbjørn roede de opnåede en 4. pl a ds i tiden
3 .18. 8 efter et kombineret mandskab
fra to tyske klubber der vandt i
tiden 3 .09 .2 foran en nors k båd i t
tiden 3 .11.3 og en hollandsk i tiden 3.18 . 5 .
Det sidste løb med de l tagelse fr a
DSR gik kl. 16.50 og vi pakkede
derefter både for hurtiGt at komme
hjem og gøre os smukke til aftenens
store banket med 1100 deltagere"
Men inden jeg be s kriver den vil jeg
lige konkludere at DSR vandt 4 mesterskaber ud af 7 mulige og fik 3
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fjerdepladser - det må siges at ~
re meget pænt.
Ja, så til banketten om aftenen i
Kertemindehallen med deltagere fra
20 forskellige nationer; dette var
en helt fantastisk oplevelse. Vi
havde ganske vist selv betalt l50kr
for den, men det var den også værd.
Vi startede med, ved indgangen, at
få udleveret en souvenir, der bestod af et udhulet kohorn med en
snor i så den kunne hænge om halsen
derefter et smukt emblem og endelig
en velkomstdrink, som vistnok var
14% stærk mjød. Drikkevarer måtte
vi selv købe, så de fleste af os
købte en hel flaske vin. Efter lidt
søgen fandt vi vort bord hvor der
var reserveret pladser!
Vi satte os godt tilrette og tog
vores første skål, medens den levende musik spillede op. Menuen synes jeg var meget fornem. Den startede med to slags sild, leverpostej
med champignons og bacon og gravad
hellefisk med asparges og dildsovs,
alt s ammen meget Lækkert serveret.
Herefter kom der kalvesteg med ærter, franske kartofler og flødesovs
dernæst hamburgerryg med peberrodssalat, så ribbens·steg med rødkål og
til sid s t diverse oste.Der var rigeligt af mad og dette var ensbetydende med et stør re forbrug af
drikkelse. Så det varede ikke længe
før den næste fl a ske måtte købes!
Ved vo r es bord sad desuden en flink
fyr der hed Jarl og da vi fandt ud
af at han havde fødselsdag, rejste
vi os alle og sang fødselsdagssang
for ham. Det resulterede i at han
straks gik op i baren og hentede 10
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flasker hvidvin som vi nu 1nllDne dele. Efterhånden blev stemn:ingen ret
god og flere af os havde fået godt
med de våde varer indenbords, derfor var det dejligt da mus:ikken nu
spillede op til dans så vi kunne
komme ud at røre os. Der var b are et
problem, nemlig at der kun var ca.
25% piger med til festen.
Ikke langt fra vores bord sad nagl!
franskmænd og de havde tre spillemænd med. Disse begyndte nu at gå
rundt i hallen og i løbet af et øjeblik var 3 - 400 mennesker igang
med en enorm kædedan sud o g ind me
lem bordene. Nå men der bl e vallig
vel ryddet plads foran orkesteret.
Dansen gik med både gammel dags, roO
derne og pop til langt ud på de 511'
timer. Nogle af os kom først iseL
klo 4 om morgenen, men hvad gjo·rdf:
det - vi skulle jo ikke ro om SØndagen! Dette er en aldeles uclemærket ide som måske burde fø Lge s op
i forbindelse med regattae r herhjemme.
Det var en forsamling matt e vetera=oere der kørte hjem søndag fa
middag fra Kerteminde mod Københt3.
Men den oplevelse at være til. et
sådant arrangement der klappe de S
fint, når man tænker på antal.l et
deltagere, vil jeg nødig gå glip
en anden gang og det tror jeg mir
kolleger er enige med mig i.!
Palle Rørs g <"

DSR
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BADMINTON
Lørdag kl. 9 - 12 på bane 9 og 13
Der vil fremover være ophængt en liste
på opslagstavlen i Slyngelstuen, hvorpå man bedes skrive sig, hvis man ønsker at spille badminton.
Det er ikke forbudt, at møde op i Svanemøllehallen uden at have tegnet sig
for en ba ne; men de, der har skrevet sig
på listen, har førsteret til banen.
Passive kan ikke skrive sig på listen;
men er velkomne til at møde op og spille,
hvis pladsen tillader det; underrorstået
at aktive har forret.
Steen Storland

REFE

1M

FRA BESTYRELSESfv'ØDET DEN

li,8

19æ,

Deltagere: Niels Fredsted, William Arentved, Birger Je~sen, Heini Hildebrand,
Bent Boesen og Christian Avnstorp.
1. Efterårets arrangementer:

10/9 :
27/9 :
1/11:
5/12:

Kvikmatch
Klubkaproning og Høstfest
Standerstrygning
Generalforsamling

2. Der ville blive lavet en sandkasse på

forpladsen.
3. KlUbben stod atter uden køkkendame.

Man ville søge en ny - om nødvendigt
gennem annonce i lokalavisen.
4. Kassekreditten havde i nogen tid

J

E S P E R HVE N
02 - 42 2 2 86

Parad is kæret 9 , 28 40 Ho l t e

~

ret overtrukket, og man diskuterede på
denne baggrund klubbens meget dårlige
økonomi. Flere drastiske foranstaltninger blev foreslået, men da ingen kendte forskellen mellem klubbens i nd tægter
og udgifter nøjagtigt, vedtog ~an, a t
udsætte drøftelserne til næste møde,
nvor et regnska b ville foreligge .
For referatet
Bi rger Jer.sen

Svømning
. Sta t s autori seret
t ranslat ør & to l k
i e ngeL;k
Jllangeå r i g erfaring i
JUR IDI SKE TEKSTER

Vi gør opmærksom på, at svømning
1980 I 81 i Emdrup Badet på Bredel ands-

vej for roere kan dyrkes rredage i
tidsrummet 19.00 - 21.00, hvor Københavnskredsen har fået tildelt klubtimer. Husk medlemskort.
M.v.h. for Kredsen
Irene Pedersen

DSR

Meddelelser fra DSR's orienteringssel<tion.
Trænings- og hygge løb fra GASEHUSET
~fterårsskoven vil snart være i sin fulde farvepragt og valnøddetræet ved Gåsehuset
vil nok, i lighed med de nærmest foregående år, igen give et godt udbytte. Orienteringssektionen har ikke siden april benyttet Gåsehuset og Ravnsholt skov, men det er
der ved dette blads udsendelse rådet bod på, nemlig ved vort første enerårsløb 28.

september.
Med 2-3 uge rs interval vil vi foranstalte Gåsehusløb. To specielle arrangementer
må i den forbindelse nævnes. O-sektionen fylder 29. november 40 år og Ronald har
sat sig for i weekenden 29 .-30 . november at sørge for, at f ødselsdagen ikke g~r stille af. Det andet arrargement er julekispus 21. december, hvor vi har tradition for,
a t det ikke så meget er orienteringsevnerne det gælder, men mere evnerne til at _LØSe
sma underfundige opgaver undervejs.
Alle kar deltage i Uåsehusløbene. Begyndere kan komme ud på en let bare og få den
fornødne instruktion i brugen a1' kort og kompas. Korn nedennævnte søndage mellem
klokken 10 og 12. Kortskitse over Gasehusets beli ggenhed findes i septemberbladet
samt ved opslagstavlen i klubben.
Gasehusløb :

12.10.

26.10.

9.11.

29.-30.11.

og

21.12.

pn

Han fanger
ingen )ugler<
han har også
konto i

Ha ndelsba nken

HANDELSBANKEN
altid med i billedet

(tF
-9JJ

-

b';4

CI 'I ILIN GENI ;i R

uP HAN FRYOE.NOA HL
B ~ EDESVINGET 42
2 b30 VillUM

kino
11000
10000

Ny køkkenchef

9000

Som omtalt i sidste nummer har vores

8000

køkkendame Lena Baden af uddannelsesrræssige arsager måttet sige op.
Ny køkkenchef bliver ER JA LIUKKO , der
som man kan høre af navnet er finne.
Hun vil fremover på bedste vis sørge
for køkkenets daglige drift, - og hvem

7000

ved? ..• maske dukker der en dag noget
spændende udenlandsk op på menuen.

~= 1979.= 1980

Det sorte felt viser roede kilometre
i perioden
30/3 til 31/8 1980

~

5351 km.

Det s kraverede felt viser roede kilometre i perioden
30/3 til 31/8 1980 = 6281 km.
Den stiplede linie øverst an gi ver de
7493 km . der ialt blev roet i 1979.
Ved en udregning viser' det sig, at vi
er 930 km. bagud i forhold til 1979.
Vi (red .) '_"\uskylder, at vi i sidste
nuru',cr :lf DSR-bladet glemte at udfylde
'ne tret • med det resultat at kun en
SI , j Ildel vævstynd streg kunne fortælle
1-"

Ol "

l"

'ba rometerstanden.

Deadline for næste nummer af
medlemsbladet er
LØRDAG d. 18. OKTOBER
Redaktionen af dette nummer er
sluttet søndag den 21. september.
NB. Indlæg , der ikke er indleveret
rettidigt, vil f ørst blive medtaget i det f ølgende nummer.
red.

REDAKTI O N Er~ :
Keld Christensen (ansvh)
Thomas Laubsgade 7 - 3 tv
2100 Kbh.

ø

Per Christensen
Jac. Erlandsensgade 2 - 2
2 100

Kbh. ø. 01 - 38 56 04

I

Nl)rrebros 9 0g.- & Olfsettryk ApS

red.

-

DANSKE STUDENTERS ROKL UB

nr.
48.
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adresser.

HUSFORVALTER:
Christian Avnstorp
D S R Str'andvænget 55

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Strandvæng et 55
21 00 Køb enhavn ø
Post giro 5 00 34 66

KØKKENET ER ABENT

TELEFONER:
Køkken:
01 - 29 63 26
Kontor :
01 - 29 63 26
JVledl emmer: 01 - <'9 63 60
Klubbens kontor er åbent
t irsdag og torsdag kl. 19 - 20.
FORMAND: Niels W. Fredsted
'Frederik IV's Alle' 12
2000 Kbh. F' Dag: 01 - 11 10 19
Aften: 01 - 19 88 36

MANDAG KL. 19 - 22
TIRSDAG KL. 17 - 22 (middag)
TORSDAG KL. 17 - 22 (middag)
Middag tirsdag og torsdag bestilles på
tlf: 29 63 26 inden kl. 12.00 samme dag. '
Servering og fortæring sker kl. 19 - 21.

ORIENTERINGSSEKTIONEN
FORMAND: Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby 02 - 88 58 86

KASSERER:
William Arentved
Dalmosevej 4
2400 Kbh. NV. 01 - 56 24 14

KASSERER: Kell Lauritsen
Ramundsvej 25
2300 København S.
01 - 58 43 20
SEKRETÆR: Johan Frydendahl
Bredesvinget 42
2830 Virum
01 - 63 08 11 (9 - 16)

KONTINGENTKASSERER:
Steen Stor land
Augustvej 130
2730 Herlev 02 - 91 40 68

BESTYRELSESMEDLEM: Poul Nissen
Stilledal 17, st.
2720 Vanløse

SEKRETÆR:
Birger Jensen
Lundedalsvej 10
2900 Hellerup 01 - 62 23 63

KAPRONINGSUDVALG:

MATERIELFORVALTER:
Peter Kristensen
Værebrovej 38
2880 Bagsværd 02 - 98 83 32

KAPRONINGSCHEFEN
Jan Cederkvist
Høje Gladsaxe 5, 13.
2860 Søborg
Palle Rørsgård
Phistersve j 11
2900 Hellerup
01 - 62 77 39

KAPRONINGSCHEF:
Heini Hildeb~and
K~usemyntegade

4 st.

1318 Kbh. K.

01 - 14 64 45

INSTRUKTIONSROCHEF:
Bent Boesen
Johannevej lD
2900 Charlottenlund

FORSIrE:

o-sektionen fylder 40 år den

01 - 63 ,7'7 05

29. november. - Hjertelig
tillykke med dagen.

MOTIONS- OG LANGTURSCHEF:
Søren Andersen
Vennemindevej 46, 4.th
2100 Kbh. ø.
01 - 20 86 65

(Foto: Haut)

oSR

Generalforsamling
Bestyrelsen indkalder herved til

o

R D I N Æ R

G E N E R A L F O R S A ML I N G

fredag den S.december 1980 kl. 20 00 i klubhuset.

DAGSORDEN: Valg af dirigent og sekretær.
l. Aflæggelse af beretning.
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
3. Valg af formand.
4. Valg af kasserer.
5. Valg af sekretær.
6. Valg af materielforvalter.
7. Valg af kaproningschef.
8. Valg af instruktionsrochef.
9. Valg af motions- og langtursrochef.
lo. Valg af husforvalter.
ll. Valg af to revisorer.
12. Valg af repræsentanter til DFfR.
13 . Særlige forslag.
14. Eventuelt.

Bestyrelsens forslag til besættelse af posterne i den nye besty relse:
ad. 3. Niels 1'1. Fredsted

(genval g)

ad. 4. Palle Rørsgaard

(nyvalg

ad. 5. Karen Lisbeth Fårvang

(nyvalg

ad. 6. Arvid Nielsen

(nyvalg

ad. 7. Arnold , SØrensen
ad . 8. Peter .Kristensen

(nyvalg

ad. 9. SØren Andersen

(genval ~)
(nyvalg.

\

ad. lo. Henrik Teglers
ad.ll. E. Haamann og Finn G. Christensen
ad.12. Bestyrelsen + kaproningsudvalget.

)

(nyvalg

(genval~)

Bestyrelsen gør opmærksom på, at Karen L. Fårvang, der foreslåe s

som

sekretær, ikke opfylder lovenes § 8, da hun ikke har været medl-em mine
st 4 måneder fØr den 1.12.1980.

OSR
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Bestyrelsens forslag til kontingent for aktive medlemmer for 1981
er kr. 660 pr. år (uændret).
Medlemmernes opmærksomhed henledes på fØlgende uddrag af lovenes
§ 8:

"forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde

senes~

lo dage fØr generalforsamlingen og skal i de sidste 6 dage

fØr generalforsamlingen være fremlagt på klubbens kontor, ligesom de
gennem klubbens officielle meddelelser eller skriftligt til hver
enkelt medlem skal bringes til disses kendskab senest 3 dage fØr
generalforsamlingen". Man bedes - såfre~t man har i sinde at indsende forslag til generalforsamlingen - indsende forslaget i så god
tid, at det kan komme med i december-nummeret af bladet. I modsat
fald kommer det til at koste klubben ca. 600 kr., idet vi skal til
at sende separat meddelelse til hvert enkelt medlem.
Bestyrelsen.

**************************

Han fanger
ingen )ugler<
han har også
konto i
Handelsbanken

HANDELSBANKEN
altid med i billedet
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Se lige her!
Der er fra kaproningsafdelingens
side taget initiativ til en hytteferie i Norge, hvor man samtidig
vil få mulighed for at komme i
form inden sæsonen starter. Hytten
ligger op af Rondane Nationalpark
i den nordli ge del af Gudbrandsdalen. Dette indebærer at man befinder sig i et varieret og særdeles
flot terræn, som er meget velegnet
til langrend.
Rejsen starter d. 20/3-81 klo 17
med færgen til Oslo, og vi er hjemme igen d. 29/3 om morgenen. Det er
meningen at vi skal rejse med tog
fra Oslo til Kvam og derfra med
taxa de sidste 15 km. op i fjeldet.
Der er dog reserveret plads til
fire biler på færgen, hvis der
skulle være nogle som ville foretrække at transportere sig af den-

ne vej. Bilerne er gratis med færgen.
I øjeblikket kan der desværre ikk€
oplyses noget om hvad turen koster;
men det er yderst rimelige priser,
der er tale om. Der vil på opslagS·
tavlen befinde sig en liste, hvor
man kan skrive sig på. Der -vil des·
uden være oplysninger om priser 0.<
o.a. Sidste frist for tilrne:lding
er 3/1-81 eller når 34 personer
har tilmeldt sig.
Det er lige noget for dig/c:lin(e),
så skriv dig hellere på lis-ten, me"
dens der er plads. Denne sk::itULr vi:
være en oplagt mulighed for at få
en hyggelig oplevelse sarnrne:rl. ::Både
for nye og brugte motionist er,
o-løbere og andet godtfolk cg sidS
men ikke mindst kaproere.

-

Christian Schlich.. tkrull
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Mit CPR-nr. er:
Mit kontingent til Danske
Studenters Roklub ønsker jeg
at betale ved overførsel fra
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Ka proningsberetning 1980
Om nogle år vil 1980 forhåbentlig
blive betragtet som året, hvor der
atter kom liv iDSR's kapronings afdeling. De sidste par år har der
reelt kun væTet 4 - 5 roere i klubben, der har dyrket kaproning på
højt plan. I år er det imidlertid
lykkedes at få et større antal mennesker til at komme jævnligt og ro
på Bagsværd Sø. Hver mandag " og
tirsdag har der væTet fast træning
for nye kaproere under ledelse af
Asbjørn, og ihvertfald 15 roere har
deltaget i træningen på disse aftener.
I starten af sæsonen, medio april,
blev der af pædagoiske og sikkerhedsmæssige grunde fortrinsvis roet
i store bådtyper som otter og dobbeltfirer. Mange af de nye har sikkert måttet ?ande, at det ikke er
helt lige til at ro en outrigger,
og at det både kræver en hel del
koncentration og stor tolerance over for andre. Efter nogle ugers
træniLg, hvor en udenforstående til
skuer godt kunne unde otterstyrmanden et par søsygepiller, kom der
gradvist mere facon over ro~ingen.
Vi kunne således i år stille en otter, der var i stand til overlegent
at vinde den årlige kamp mod Århusstudenterne om den karakteristiske
sølvfakkel. Ottermatchen blev afholdt i Århus sidst i juni i forbindelse med Brabrandregattaen. Om
aftenen efter løbet deltog alle DSR
roere i en forygende kaninfest i
ASR, der for nogles vedkommende

strakte sig langt op af den næste
dag.
Ved den "internationale" Mariboregatta var DSR kraftigt repræsenteret med begynderroere. I otteren
var der ingen andre, der turde konkurrere med os, så vi fik både pokal og medaljer. Desuden stillede
vi med to firere, der selvom de ikke vandt, leverede et væsentligt
bidrag til underholdningen ved denne regatta. Jesper Hartmann og Harry Pearson stillede op i letvægtsdobbeltsculler både i Maribo og på
Brabrand. Uden at komme først fik
de dog vist, at de har rige udviklingsmuligheder.
Efter succeen i Århus blev nogle af
de nye roere sat til at ro i små
bådtyper, mens andre (de mere voksne) kastede sig over veteranroningen, som blev omtalt udførligt i
sidste nummer af bladet.
Ved efterårskaproningen stillede vi
ned tre dobbeltscullere med nye
folk. Jesper og Harry roede et pænt
løb og havde flere hold bag sig.
ioldene Palle Rørsgård/Christian
3chlichtkrull og Peter Winter/Bent
Fabricius havde visse problemer i
iet nårde vejr, men gennemførte dog
For første gang i flere år kunne vi
stille med en klubotter. Holdet be~
stod af mange nye og af mere rutinerede folk: Jan Cederkvist/Bent
Andersen/Stig Rasmussen(meget erfa ren otterroer)/Heini Hildebrand/
Bjørn Quisttorf/Peter Winter/Pa llp
Rørsgård/Christian Schlichtkru2.1.

DSR
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Otteren blev nummer sidst af de fem
startende både, men vi formåede dog
at følge med et Lyngbyhold, der bestod af lutter erfarne roere. Og vi
var langtfra distanceret af det øvrige felt.
Der var i år, som også sidste år
kun fem fuldtids kaproere i klubben.
Birgitte Hanel har det meste af sæsonen roet som fast inventar på

sinde er afholdt, og blev af mange
regnet for et uofficiel verden smester skab, idet alle store ronat-:io n€ '
ned undtagelse af Sovjetunione:n og
Bulgarien var til stede.
Jeg selv (Jan Cederkvist) del t og
også i Luzern i singlesculler ~ b.\'(
der var 35 deltagere tilmeldt _ })ej
blev til en tiendeplads på førstedagen (nr.4 i lille finale) ae; en

DFfR's bruttolandsholds-dobbeltfiI'er for damer, sammen med to piger
fra Fredericia og en pige fra Lyngby dameroklub. Dette hold klarede
sig udemærket, idet de fik finaleplaceringer ved de fleste store
kaproninger i Europa. På baggrund
af en 5.plads i finalen i Luzern,
blev holdet af DFfR indstillet til
udtagelse til OL, dog uden at blive
udtaget. Regattaen i Luzern i år
var den største roregatta der nogen

sjetteplads på andendagen C.s:L ds t
stor finale). På grund af d.. e t -te
gode resultat blev jeg, SOrrL B -:ir €!
te, indstillet til OL-udtage L se
ligeledes vraget. Ved de hj ern.l. i €
kaproningervandt jeg, på ~ et
grimme afbrændere, singlesc~1-l.eJ
bene.
Efter at have hvilet sig ud. ~ve :
et studieophold i SovjetunL o=eP
lagde Lena Baden midt i sæs o:rJ- eu
hårdt ud i singlesculler. E f t e r

B
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uges seriøs træning deltog hun i
Hjelmsjoregattaen i Sverige. Her
blev det til en 4. og en 5.plads i
singlesculler i nogle løb, hvor hun
ihvertfald de første 750m helt
klart var løbets dominerende roer.
Senere på sæsonen blev det til en
sejr i singlesculler i Haderslev.
Lenas mest markante præstation i år
var måske sejren i toer uden .styrmand for damer ved efterårskaproningen, hvor hun roede sammen med
en pige fra KR.
Bent Andersen har roet singlesculler i år, og selvom det ikke er blevet til de store resultater, har
han ifølge træner Asbjørns og andres udsagn, gennemgået en stor udvikling som roer, specielt i teknisk henseende. Bent der er en udemærket holdroer, mangler nok en del
sej::::'svilje nfu:. han s tarter i singlesculler.
En stor del af sæsonen har Bent og
jeg roet dobbeltsculler sammen, og
det er ind imellem gået virkeligt
godt. Vi vandt dobbeltscullerløbet
ved Hjelmsjoregattaen, og på Årungen i Norge blev vi nummer tre. Løbet der blev vundet af Alf Hansen
og Rolf Thorsen fra Norge foran
Hans Svensson fra Sverige der roede
samnen med australieren Ted Hale.
Vi sluttede efter en meget hård opløbskamp l sek fra Svensson og Hale
nordmændene var et pænt stykke foran. Alf Hansen er den yngste af de
berømte norske brødre, der har tre
verdens- og et olympisk mesterskab
i bådtypen. Rolf Thorsen er et
norsk stortalent (som jeg ganske
vist slog i single ved denne lejlig-

hed), Hans Svensson blev nr 5 i singIe ved OL, og Ted Hale var for nogle år siden helt fremme i singlesculler.
Vores juniorroer John Stilbo har i
år roet dobbeltsculler sammen med
Anders Skotte fra Bagsværd. Selvom
der blev ofret en del tid på tr.æning, var det først mod slutningen
af sæsonen, da de fandt ud af, at
der også skal laves noget, når man
er til kaproning, der begyndte at
ske noget. Ved DM kom de i finalen
i juniordobbeltsculler.
De danske mesterskaber på Sorø Sø
var en kold, våd og blæsende affære
Birgitte var den eneste fra DSR der
fik et DM og det var i damedobbeltfirer. Hun stillede også op i damedobbeltsculler sammen med vores
stærkeste roer i øjeblikket, Lise
Justesen fra Odense. Her blev det
til en andenplads efter et spændende løb, der blev vundet af sidste
års mestre fra Fredericia dameroklub. Lena roede singlesculler, og
efter at have brugt alle kræfter i
et godt forsøg på at følge med Lise
Justesen i starten, måtte hun nøjes
med en 4.plads. Jeg selv havde influenz~ i ugen op til DM, og indsatsen i Sorø blev også derefter. Det
blev ikke til noget mesterskab,
hverken i singlesculler eller i
dobbeltsculleren sammen med Bent,
som vi ellers stærkt havde regnet
med, men vi prøver nok igen til næste år.
Jan Cederkvist.
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Kapronings gymnastik: Ved redaktionens slutning forelå endnu ikke
eksakte tider.
Hotionsgymnastik: Tirs- og Torsdage
klo 19.00
v/ Asbjørn - Hanne
Badminton: Lørdage kl. 9-12
Bane 9 og 13 - Skriv dig
på listen i Slyngelstuen
Svømning : Fredage kl. 19-21 i
Emdrupbadet.
NB: Der vil i løbet af vinteren bl~
ve arranger et hyggeaftener med film
roteknik eller lignende.

LÅNEBEVISER
De si dste lållebevis er er nu blevet
udtrukke t. Det drejer s i~ om numrene 4, 19 og 23.
Lå nebeviserne kan ombyttes med enten kr. 200,- eller kontingen t et
for 1981o
Lå nebevis e t bedes ind sendt/aflevere t til kassereren eller undertegned e med beske d om, hvilken af 0v e nn~vnte muligheder, man ønsker at
ben yt t e s if'; af.
St een Stor land
kontingentkasserer

e

W88k8Rd
I weekenden 15.- 16. november afholder kaproningsafdelingen en træningsweekend i en hytte vi har lejet ved Soderåsen i Sverige_
Træningsweekenden er fortrinsvis
for kaproere, men interesserede mOtionister er også velkomne. Folk
der vil deltage kan henvende sig
til trænerne( Asbjørn og Hanne) el"
ler t il en fra kaproningsudvalget •
Kaproningsudvalget •

Nye Medlemmer
Aktive: Johan Damgaard Jensen,
Johan Jung, Mads Henning Pedersen,
v!erner Riedel , Karen Lisbe th Faarvang, Jane Weng, 1'10rten Gunnar MOl
tensen, Kim Bruno Strudsholm , Har:
anne Engberg Pallesen. Helle Viuf ,
Anders Vorting , Naj Thorup. Søren
Berg, Frank Sørensen, Birgi t ~:ris "
tiansen, Jan Røeboe.
Passive: Lena Baden, Judith Nake.
Rh oda Hutembei, Ann-Vibeke Bentse:
Roy Ba yless.
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Indmeldelser/udmeldelser
Indmeldelser

hvormange:
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

121
82
127
173
166
llO
105
62
97
64
49

Udmeldelser
156
146
98
154
155
101
95
III

239 ( oprydning)
80
59 (inel .. 24/9)

Umiddelbar konklusion: Vi har for få indmeldelser, dvs vi kunne
agitere noget mere om foråret, og om
efteråret ved semeste~tart.
Hvilke rettigheder har folk der melder sig ud ?
Af udmeldte i 1980:
Ingen rettigheder
Roret
Styrmandsret
Scullerret
Langtursstmndsret

23 af
12 af
10 af
14 af
ingen

de
de
de
de
af

udmeldte
udmeldte
udmeldte
udmeldte
de udmeldte.

Hvilken årgang meldte sig ud i 1980 ?
1980
6 af de udmeldte var fra 1980
1979
18 af de udmeldte var fra 1979
9 af de udmeldte var fra 1978
1978
4
O.S.V.
1977
4
1976
Konklusion: De medlemmer fra 1977 og tidligere,der
1975
3
1974
der melder sig ud kan vi nok ikke gøre så
3
2
1973
meget ved. Men de yngre årgange (1978 og
opefter) kunne vi sende en opfordring i
1972
3
2
1971
marts/april evt med meddelse om, hvornår
2
1970
der er styrmandsinstruktion, da meget få
før 1970 3
af disse medlemmer har rettigheder overhovedet. Endvidere må vi fastholde vores
beslutning om, at arrangere en længere fællestur/evt. andet roarrangement en gang om måneden (mindst).
Personligt er jeg overbevist om, at vi på denne måde kan fastholde
en del af de der ellers ville melde sig ud.
Steen :3 torL.., ,,J

'1"
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Hvad laver bestyrelsen?
~~noe

af de medlemmer, der kommer i
og holder møder".

klubben, vil svare:

"Snakker

r-runden t i l mit indlæo er, at jeg efter snart 5 år i bestyrelsen
tildels er enig i svaret.
Ældre medlemmer af klubben har da o Clså
forlænqst saqt t i l mig:
"I snakker for meget oq bestiller for
lidt".
Hvad er det da, vi udretter i
vi ikke udretter?

bestyrelsen -

og især,

hvad er det.

Ifølge klubbens vedtægter "ledes klubben af bestyrelsen".
er selvindlysende, men hvordan foregår denne ledelse?

Det te

Den foregår først og fremmest ved, at bestyrelsen holder mø.d er
og det skal den, ligesom den skal føre en f o rhandlingsprotokol
over disse bestyrelsesmøder.
Formen:
I de år, hvor jeg har været formand, har formen for bestyrelsesmøderne været temmelig fast.
På bestyrelsesmøderne, deIO
holdes ca. hver 3. uge (an F'r for lange!), oennemgår vi referatet
·fra sidste møde for at samle op eventuelle punkter, der endnu ikke
er løst.
NormRIt har vi et eller flere hovedemner, som vi på foIOriqe møde har bestemt skAL drøftes på bestyrelsesmøDet.
Det kan
f.eks. være spørqsmålet, om der skal udqives en årboq eller ej •
Hp.rudover er der på hvert møde en runde, hvor samtliqe ~estyrel
sesmedlemmer fremfører særliqe punkter indenfor deres områder.
som de ønsker at drøfte eller aflæaqe beretning Dm.
J",o m",ner, at de former, hvorunder best y relsesmøderne - aq de:c-me d
OQså bestyrelsens arbejde - foreqår, er ganske fornuftiqe oq p r a k tiske.
Und"r de enkelte punkter taqer vi na+:urligvis stillinq t i l .
hvem der skal ordne dette eller hint.
Indhold:
JF'q vil tro, at 9/10 ",f tiden på samtlige bestyrelsesmøder indenfor de sidste 5 !Ir er blevet bruqt på drøftelse af klubhusets vedlineholdelse, køkkenets drift samt klubbens økonomi_
Disse punkter er sp.lvfølnelin anså væsentlioe oq bør drøftes på
bpstyrelsesmøder.
npr F'r da ooså besluttet væsentliqe tinq, der
kan hpnføres under dissp punktpr, såsom indlæqqelse af fjernva.rme>
Oq salq af hu~et i SydhAvnen.
Opt, der er utilfredsstillende f o r
de enkelte bestyrelsesmedlemmer - aq hvad værre er, k"n være t i l
skade fnr klubben på lænqpre sint - er, at det er de samme pur-.kter.
man drøfter iaen an inp.n.
Især for de bestyrelsesmedlemmer, d e r
før~t oq fremme~t varetRopr det rent sportsliqe jeg tænker på
kaproningschefen , motions- og lanqtursrochefen samt instruktionsrochefen - vil det være utilfredsstillende i lænqden at drøfte de
nptop nævnte punktp.r aann på nann.
~pn hvorfor nør vi det da...
o Cl
hvcrlede- kAn det ændres?
Jpn tror,

at det,

dr-~r

manoler

t

først

Oa

fremmest er en ordent1ig

budoeti-erino ved reqnskabsårets start, hvor alt læ-oes i rammer.
00 naturliqvis således, at d_t på de enkelte områder følqes op,
Oq at man holder siq inden for budqettet.
Har man først et bLJdq e t
Da en prioritering af det, man vil have udført indenfor ce enkel.-te

OSR
områder, burde forsåvidt bestyrelsesmøder være næsten overflødiqe
rAsten af sæsonen.
Det kræver imidlertid en ting til: nemlig, at
de enkelte bestyrelsesmedlemmer udfører eller sætter andre i qang
med at udføre arbejdet indenfor hans/hendes område.
Specielt forsåvidt angår vedligeholdelse af klubhuset samt drift af køkken,
kunne de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer supplere sig med sagkyndige medlemmer.
Problemet for det enkelte bestyrels~smedlem er at planlægge det,
han/hun skal udføre, og få den fornødne tid (fritid) hertil.
F.eks.:
Bestyrelsen beslutter at forny tao pappet på verandaen.
Husforvalteren skal da kontakte håndværkeren, aftale møde for be~iqtigelse,
rykke for tilbud på arbejdet. aftale tid for dets påbegyndelse, rykk~ ~åndværkeren når han ik~e kommer t i l tiden, påse at arbejdet bliver ordentliot udført, rykke håndværkeren for afslutning af arbejdet.
Et sådant lille eksempel viser, at der kan bru~~s megen tid på en
enkelt opoave.
Det

utilfrpd~~tillende

ved at sidde i

bestyrelsen er,

at der stort

set aldriq ~liver tid t i l at taoe sig af det, der burde være bestyrelsens fornemste opqave, nemlig at opfylde - eller forsøqe at opfylde klubbens formål, som er: "udøvelse af rosport".
Dette er efter min
menino en væsentlig årsaq til, at vi ikke kan få tilstrækkeli~t m~d
medlemmer.
Det, vi i bestyrelsen skulle bruge den væsentligste arbejdskraft
t i l - 00 som vi allerhelst ville bruge tiden på - var at fors~gA at
få flere medlemmer og at få di~se medlemmer t i l at blive og deltage
i klubarbejdet.
Skal vores klub overleve den almindelige stagnation
indenfor rosporten, tror jpn, den ene ' te udvej er at fors~ge at dreje
klubbens aktiviteter hen i den retning, som Bjarne Petprsen nævner i
-it indlæo i bladet "Roning".
Nye medlpmmer søoer f-rst oq fremmest
rosport - hvorv d jeg forstår ~lle vore aktiviteter.
De s~ger derimod
ikke først og fremmest hygge, soln ~ doano over sundet og isvafler i
Skovshoved.
DAt kan de opnå ved mange andre formAr for fritidsliv.
Bestyrelsen skulle qennem agitation for rasparten - blandt andet ved
universitetet og læreanstalterne - trække nye medlemmer t i l oq så
forsøge qennem instruktion og roning (det være sig kaproning, motionsog langtursroning) at holdp medlemmerne fpst ved rosporten.
Så skal
alt det øvri~e (sauna, hy~oe 00 måd m.v.) nok komme af sio selv.
Det krævpr imidlertid en akti~ mpdvirken fra medlemmerne.
Forsøg på at efterleve lidt af ovennævnte bør oøres allerede nu _
altså i vintersæsonen.
Dprfor forsøger vi Llandt andet med en mere
målrettet motionsgymnastik, forhåbentlig af og t i l efterfulgt af en
snak på verandaen - eventuelt med en film om runin~ ellpr endre af
de aktiviteter, der kan dyrkes fra klubben.
Niels W. Fredsted.

-
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FRA BESTYRELSESMØDERNE DEN

29.9

OG

28.8,

13.10

Deltagere: Niels Fredsted, William
Arentved, Steen Storland, Birger
Jensen, Heini Hildebrand og Chr.
Avnstorp.
l. Storland havde konstateret en
ekstraordinær stor restance i
kontingentindbetalingerne, nemlig ca. 25.000 kr.
2. Pigernes baderum skulle istandsættes. Christian ville kontakte
Søren ang. murer.

3. Man vedtog at kaproerne kunne
ændre TV-stuen til "Slyngelstue"
under forudsætning af, at der
blev adgang for alle.
4. Økonomi: Regnskab for de første
3 kvartaler var nogenlunde i balance. Man vedtog derfor ikke at
iværksætte drastiske besparelsesforanstaltninger, men derimod at
fokusere på besparelser i almindelighed.
Birger skulle kontakte redaktionen med henblik på at få begrænset bladets omfang til lo numre
<1 8 sider.
5. Punkter til afklaring forud for
generalforsamlingen.
- udtrækning af de resterende
lånebeviser
- fastsættelse af kontingent for
1981

- bestyrelseskandidater i st edet
for Birger og Bent som havde
ønsket at træde tilbage.
for referat et
Birger Jens en
Deltagere: Niels Fredsted, steen
Storland , Peter Kristensen, Bent
Boesen, Søren Andersen og Chr. Avn s'
torp.
1. Husforvalter sørger for rens-

ning af afløb i damernes bad.
Cisterne på 1. sal reparere s •
Søren havde skaffet aftræk t i l
damernes bad.
Det vedtoges at opsætte mangle}1.~
de fliser i herrernes bad _ søren
havde indhentet overslag på kr.
1. 900. I damernes bad puds e s loft
m.v. Tilbud indhentet på ler. BOD'
Søren havde samtidig unders øg t •
om hullet i væggen i hallen ~nne
repareres. Det ville kræve en nYpudsning af 6 - 8 m2 • Dette arbejde sættes ikke igang, da maling efter pudsning ikke v i l blive pæn sammen med den eksi.s ter en'
de maling.
2. Søren bestiller skilt til.
(ilIngen omklædning").

sauna

3. Arnold mente at have konsta.te re
svind i Carlsberg øl; der sættes
straks ny lås på.
4. Besættelse af bestyrelsesp o s t el
kap. chef: kaproere kommer med.
indstilling, kasserer: ?, s elCC e '
tær: ?, husforvalter: muligviS
Arnold, materielforvalter: ?
instr. chef: Peter Kristens en. •
motions- og langturs chef : S Ør en
Andersen, formand: ?
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5. Christian og Eva flytter pr.
l.ll. Værelset annonceres ledigt
i bladet og på opslag.
Referant: Fredsted.
Del tagere: \'lilliam Arentved , Peter
Kristensen, Heini Hildebrand, Søren
Andersen, Niels Fredsted, Arnold
Sørensen samt Henrik Teglers.
l. Referatet fra sidste møde gennem::.;~~et: Cis terne l. sal ikke repareret. Husforvalter sørger omgående herfor, samt kontrollerer
manglende pære, får iværksat reparation af stik i køkken m.v.
Arnold koordinerer indkøb af maling, idet medlemmer der vil male
henvises til Arnold. Ny hæneelås
var sat på Carlsberg-depot. Værelset der bliver ledigt pr. 1.11
annonceres i bladet og på opslag.
Skriftlig henvendelse til kontoret. Det skal være et aktivt medlem. Leje ca. kr. 250,00.
formandsmødet 3Llo deltager
Palle Hørsgaard 0{5 Peter Kristensen.
I

hvilke blade der kan ske indrykning i. Der er enighed om at der
må laves en PR-indsats, allerede
i vinterens løb.
4. Kontingent: fastsættes uændret
for 1981. En forhøjelse vil blive
så lille at den ingen effekt har,
bortset fra måske at man ikke
melder sig ind.

5. Standerstrygning: Det vedtoges
at denne rykkes til søndag den
2.11 kl. 14.00 •. Påfølgende kaffebord, samt andespil. Gitte sætter npslag.

•

J

referant: Fredsted

E S P E R HVE N
02 - 422286

Paradiskæret 9, 2840 Hol te

2. 0konomi: OPGørelse over kapro-

ningsudEifter er indsendt. Kassekreditten er overtrukket. Kassere
ren trækker betalinger længst muliGt, indtil kontin{5ent og tilskud til kaproningsudgifter er
inctgilet.

:5.

}'j{: Redaktionen anmodes om at lave en annonce til indrykning i
diverGe blade på universiteter og
læreanstalter. Redaktionens forsla~ afleveres til de medlemmer
af bestyrelsen (Søren) der ved

Statsautoriseret
translatør & tolk
i engelsk
Mangeårig erfaring i
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Meddelelser fra D.S.R's orienteringssektion.
Generalforsamling iDSR's orienteringssektion.
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DSR's orienteJCi~gs
sektion søndag den 30. november kl. 14.00 i Gåsehuset. Dagsorden er ifØlge love:r;le:
l. Valg af dirigent.
2. Beretning om sektionens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
4. Behandling af indsendte forslag.
5. Valg af styre og revisor.
6 • Eventuelt.
ad 4: Der er ikke indkommet nogle forslag.
DSR's 4O-års jubilæumsløb.
Den 31. august afholdt vi vores jubilæumsløb i Sverige. Vi havde 4C)O
deltagere til løb på Søderåsen ved Ljungbyhed. Løbet forløb overorcle~t
ligt fint. Og det øsede naturligvis ned som sædvanligt. Vi havde if5e~
fået hjælp af en masse klinke mennesker i DSR. Derfor gik det så godt.
Jeg vil hermed takke alle, der hjalp til. Jeg håber vi ser Jer
igen næste gang, vi skal afholde løb. (Det bliver den 3. maj 1981 og
sikkert i Gribskov ved Maarum).
Sektionens 4O-års fødselsdag.
Den 29/11 er det 40 år siden man stiftede sektionen. Dette fejrer
med følgende arrangement:

~i

Vi mødes i Gåsehuset lørdag den 29/~1 kl. 16.30. Herefter begivE3%"
man sig i skoven - medbringende en rød nefablænder. Efter at ha~e
tullet rundt i skoven et stykke tid samles vi Gåsehuset. Her
vil formanden sørge for, at der bliver tilberedt en middag. Udg:i.fterne til denne deles ligeligt mellem deltagerne. Deltagerne bø~
hver især i aftenens løb bidrage med et indSlag, der er opbygge~dLe,
morsomt, underholdene, provokerende eller hvad man nu kan finde ~å.
Af · hensyn til afvejningen af rationerne skal de, der ønsker at de 1tage i aftenens arrangement. melde sig til Ronald eller skrive s:Lg
på en liste i roklubben senest tirsdag den 25/11 kl. 21.00.
Søndag den 30/11 vil vi fortsætte med et af de velkendte trænings/
hyggeløb. Dette vil være planlagt med specielt sigte på promillenedtrapning.
Ronald.

j
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Værelse til leje.

9000

Pr. 1.11 1980 vil et af værelserne på 2. s al være ledigt.
Hvis. du er interesseret i at leje det - lejen er ca. 250,- om måneden - bedes du rette skriftlig
henvendelse til klubbens kontor.
Eneste krav fo~ at kunne komme
i betra~tning er at du er aktivt
medlem af DSR. Bestyrelsen
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~=1979.=1980

Det sorte felt viser roede kilometre i perioden
30/3 til 30/9 1980

=

6875 km.

Det skraverede felt viser roede
]cilometre i perioden
30/3 til 30/9 1919 = 7123 km.
Den stiplede linie øverst angiver
de 7493.km. der ialt blev roet i
1979.
Ved en udregning viser det sig,
at vi indtil nu har roet 248 km.
mindre end sidste år.
Vi har endnu ikke regnet sommerens
langtUre med i statistiken. I næste
nummer skulle vi gerne have fået
opsnuset ~~.-tallene, så de kommer
med som fortjent.
red •

Deadline for næste nummer af
medlemsbladet er
LØRDAG d. 15. NOVEMBER
Redaktionen af dette nummer er
sluttet tirsdag den 21. oktober.
NB. Indlæg, der ikke er indleveret
rettidigt, vil først blive medtaget
i det følgende nummer.
red.

REDAKTIONEN:
Keld Cnristensen (ansvh)
Thomas Laubsgade 7 - 3 tv
2100 Kbh. ø
Per Christensen
Jac. Erlandsensgade 2- 2
2100 Kbh.

ø.
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CKivaahuset
Karlebo byråd har vedtaget at søge gennemfØrt ekspropriation af
det areal som vort Nivåhus ligger på. Baggrunden for at der nu
søges eksproprieret er sikkert at kommunen ikke har kunnet opnå
enighed med ejerne af arealet om kØbsbetingelserne.
En eventuel gennemført ekspropriation vil ikke ændre situationen
for DSR's vedkommende, idet vi for flere år siden har fået meddelelse fra de nuværende ejere om at lejemålet kan opsiges fra udlejers
side med ganske kort varsel. Selv efter en ekspropriation vil huset
sikkert få lov at ligge indtil kommunen har fastsat tidspunktet for
igangsætning af anlægget af den ny marina. Vi kan så blot håbe at
kommunen ikke foreløbig vil få råd til at gennemfØre det store - og
dyre projekt.

Han fanger
ingen )ugler<
han har også
konto i
Handelsbanken

HANDELSBANKEN
altid med i billedet

(tF
_QAJ

OSA
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STYRMANDSLAUGET ARRANGERER

LØRDAG DEN 13. DECEMBER KL. 18.30
SPISNING OG HYGGE
ALLE ER VELKOMNE, TILMELDING PÅ
LISTE I SLYNGELSTUEN,
PÅ sTYRMANDsLAUGETs VEGNE
OVERSTYR MAND
JOHAN FRYDENDAHL

Vinteraktiviteter
Kaproningsgymnastik:
Tirsdage og torsdage kl. 18.00
i klubhuset vi Asbjørn og Hanne.
Motionsgymnastik;
Tirsdage og torsdage kl. 19.00
i klubhuset vi ASbjørn og Hanne.

J

E S P E R HVE N
02 - 42 22 86

Paradiskæret 9, 2840 Hol te

Orienteringsløb:
Løbsdatoer, se opslagstavlen i
slyngelstuen.
Badminton:
Lørdag kl. 9 -12 på bane 9 og 13
i Svanemøllehallen. Tilmelding
på opslagstavlen i slyngelstuen.
(Rusk medlemsbevis (girokort),
da der fra hallens side af og
til foretages kontrol).
Svø=ing:
Fredag kl. 19 - 21 i Emdrupoadet
(husk medlemsbevis).
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GENERALFORSAMLINGEN
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Ved generalforsamlingen den 5. december
1980 blev den af bestyrelsen foreslåede
nye bestyrelse, med Asbjørn Torp som
formand, valgt.

800 0

Bestyrelsen

Vi beklager
Bladets forsinkelse skyldes
dels en taktisk tilbageholdelse
- dels postvæsenets juletravlhed.
Redaktionen

.=

~= 1979
1980
Det sorte felt viser roede kilometre i perioden

De a dline for næste nummer af
me d lems bladet er

LØRDAG d.

30/3 til 31/10 1980 =1005,5 klJl.

10 JANUAR

Re da k t io ne n a f dett e numme r er
s l ut te t

søn

Det skraverede felt viser roede
kilometre i perioden
30/3 til 31/10 1979 = 7493,0 klJl.
Den stiplede linie øverst angiver
de 7493 km. der ialt blev roet i

i

de t f ø lge nde

red .

1979.
Det er desværre ikke lykkedes os at
fremskaffe klJl - tallene for sommerens langture. Derfor ~lder dette
barometer og ligeså den færdige
statistik inde i bladet, kun for
roaktiviteten iSvanemøllen.
Red.
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