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l lo: ko , det.

1;,d.. ke8 for d .. ':! at kOll .. e t.il ItllUen

til sotIJnlel' .
Me.tto Eloc:"! , $01:1 IlII!Vnt lII ed en fina J e

Hanne

Pe~ C!rsrll
yn~re

(lon:'l de

er kllll'

vet"I' /llikv Ind!'!l'

n011e øf kluhb+ns

:acd donn'l

nfdoltn~ .

1 l X letv ~~ t. - ned h~nbllk på en

nln~er :

0'

Tina Beehg8.ard
forsø 'ler !lig i

'"
hoc

Tina Bac:hg:urd
1I1.nglo - nc:uller

Blrg:l tt e Hane l
t.idligt>re r oet.
ile l sin ~ lII r

år

;10 -

~od

on lidt

større bådtype .
ha~ nåetnv!.'t.er!ln!llde r ·!n ~

her d,.'

5ti~t~t

v!st

~enne~

bladets

bekendt -

~pa'ter

aå nærmere ontole er nok over·
flødi :l; her.
Hvad dette hold

t.

0vri~~

kaproere

f.,l~(jJ\d ..

l.on

k"rro -

I':bh . 111.1"11 , 0[11'1 1
i Od o f1sI'I ,

Retzebur;; . f:vt . AtI .1te rdan , S o rø ,
Luzern.
~ l"

ef te r . hvordan r":"'11tn_

tern e "il. h l tve .
Ar II ndl'n nyh .. der frit d."\:".(: fror.l.:

Blrl)1tte :l:!lnel. <Jer jo eofterho.nd er.
lm~~r~

de

Llln~lItn.'t:iI st.o.ncc

Dlltte

for8ø~Hr 9i~ i

r"t.t ..

Han r,h'1i., . Kt-Lclnhttvu,", !'··-; at:'6.,,"n .

2X,

""

';l u'l, , ... ~

1~t~r

Otte rllt .... !" ~t

Ml1~no .

tlilld.~~", 

rJIlI I

undor nusforvnlter .
r.lle r ~

skab mod

~n d ,~~ 

henvenaHlse tU Hogel . .; IIn"t .
t.If . nUnl~ ll r se!: b.'l?"~r!'<t 1 bind,

at stil le op ved

udta gelse til

hvor

./llde r,HI er 27 år . kiln

plads ved V.1t sidst.e ar , Slllflnen mod

flest e

1~!'I"

endnu ikke hllr dannet tlold .

den anden It e tte , foraøger ei~ i år

lIIen

Ha7 ,

aer løvris;:t el stJfte bekei\dt.'lklio

Holdet f 5.r o;'ca.m - Dnnlllirk .'ItQt.t.e -

Det }:n "b det jo <:lea i

Øn!lk~r

denne gang 1

5rhwcl:o, .
ny bad

81. fF, SAt at ott .. rno ld 111
p.j da.t"'rront.lln forlyd",r det 8 t

'hlsno .

påsken , er dlllsc to lif::ele -

i

på

!e ~ vægt.llroere ,

VM for

OP~6t

er

no get (Id Ilr KUi'nmi.n '>'oll

1 år , 00: mOn det. skulle lykke:,:
s1,.ærkt på

,at.~er

lir i':>rep,:år i

fa.

5~tocr

på vide, t

lurs Ni"l!:.,.!! e r
yno:~~e ,

t,n"'\1"\' fn I' d..,

t. ··,rdt.ont.:H'nd"

kn:\:·O<l-,. ,

L1~nlt" u,·r. vil I'1lln ·;01'" 'Ilt
at 3tØttc P:>llu !iørs,:br,] i

rt.

r,)!"
"t,

no~ 'l<l ";"H l<.li:1l01d :thr r'~

[\1I..·.W"I·rj

Sø .

.'Ikriv!!nde !!tund endnu 1kl:e . III'"
de ti .. t o 11<1o::e her

~oet

"lInean før

kern det jo nek blh'e s""..ndMlde at
.ilt' ,

hV'J~d!l" det. vil

I,;å ved d", fer-

;:Ite rogllt.t :ul l' .

da~

1I"I1I,j~

Su~·. ~-kll.pTot!r"~

nu ikke . Iwan dor er
DcltlJlIk n~ roern~ :

~n:i ·

viden liot

J"81,r~.~()ntu ! ,·,

Jnll~

.

n~d~: ' a ~ ~ ,

Vrlu"'1'llcu\'l"o",:-ne : Ho;;;e:ls ;I ·; u t .

V!Tt:UllkO Er.~: E.
Eft';! l" el

fur

1 :lSR sallt. "'II l!Iuti\lns -

! det fri e r d e r ved ~t ake
nog et 1 \,eterll.nll.faelin15e n .

I lIt er,,:::.:'·: rt!det

~r

II"~"L

vcl k or:;n.~

!..tl at rettIl hfuwandel.'le t.il

di~.IL

to e! le r' til ._
.
"lIpr(lnil,~~cho r Cl\

.

1}.1 passivej livsva- kontincentet
nce meclemmer
V1 10'11

'lf';e'!'

bedst.e evno

lndl~;t"

Kant I n,cent erne i

1988 .

27e kr pr . k vartal
Op kre" •• i Januar,
april, Juli , o Juobttr
Un«do~, 279 kr pr . halvar
forud . Op kre" •• I janua r ae
Alltlv.:
~orud .

E:;rivld6r .. v11 vl ryda e op !. b13d -

ju I i .

r. Do nne .. ~n t e rne

Nedsat a ktivt : 369 pr . h"lvar
forud · Opkre". •• ; j.n~ o~
jul i .

Paa.ive : 2 16 kr pr ar f o rud .
Opkrava& I ter o te halvdel ar
'ret ·

koncin;~nLopk'!'~nlnl

inden 1 . ) . a8 ,

er du faldet ud o!: bedelI

ven11~ ~ t

kontakt.e os .

.. hen ophør",:- 1 l lJhet af rorår .. t .

du

venli~lIt

der le'fald

v ll ri~Q

Re. t~ n ce •• cerne le Jebl.kket ør
kun t~.
Vi h.r p . t . • endt te ~
ek a kluaionaa&er til Ine ••ao.
e k .k l u. ion.&a~er

LiVSVARfGE : SAt're=t bladti1send -

b~de6

Oer opkr~v9s tort •• t et &ebyr
pa ~r . 2~ pr . rykk e r .

~r

konl ~~te

oa Idet

sket en (ejl .

lII~dl"l:Imer

*
pasketur

udAn kontakt

Vil du aod på påaketur 7

l:I!:ld klubbi't n . a r v1 takneelllellgo

i( øbcnhavn.'lkrødnBtl~

for hanvfOnd .. l."I" .

~ont tn;::b ntIc6sse r er"!J .

1an~ t

nl' r ange r e ca . 120 leal .
i

,",,,n .

toreko~~er

typl.k nar nedlenMet aky ld.r et
~Ivt til et h.lt Ira kon t ln.ent . Hvl. a.n Ikke e n.k er
..dl •••• k.b ~r .en der tor I
esen Intørres•• telse den
korrekt • • kriCtli._ udneldet .e.procedure .
" . v·h ,
Kontlnsent k a ••ereren .

Berlin 1 ty:ske , lånt ... båd" .

Vi bliver 20 delta.;ere

DS!! .

u r :lud v tLl .~

:li~htseelng

o~

der over-

nattes i en og IIUIt!U:l roklub på

hel" turen .
Vi tager toget onsdag aften 08 ør

hJell1l9 i

lebet af IlIandagen.

Prisen er 700 , - pr . delt69,al' .
'fiLIIIElldlu,: . ht>nv . Pernille L(l!' .'Ion .
TiJ.r.Jfoldin~srrls t

Ved
1B

I,Iver~l'!gninfj: .

l . "'lIrta .
trækkes der lcd .

Fra aarsberetningen for DFfR

Un der andre begivenheder indenfor

lB9S, knn d er ber e ttes flg.:

klubber" ... , kan der fra 8" 1',,\

Det forløbne Aar betegner i

det

under lt l'fR fl,",vnes

hele og store en betydel ig frem-

4 K A D E

gang for R08porten herhjemme.

h"r.

hllvnllke KI ubber,

110 m ef t

førelsen af Baadehuse t
linie have "aeet. .. n

11"

r

Ful

(1-

ved LBnge -

Ende

p .... deri

Kapr"ro 1ne erne

pli Rheder. OK l

Guldborgsund.

Ulllge Rfh ,, 'dt

~la~"h

privat

1 3"r

fors"gsvi e

Tilværelse,

skolern"s ,. og

Aar have maatet friste.

forsøget

<>prene'

v IP?"'"

for Elever i

\"i'

en

to ",r

De ....

med "Kvik"

et Roho'd

igJennem fl .. r ..

R O K ).. ! I "

foruden Bt have de l tage t

o mflakkend e og tildels hjemlese
de

flp,.:

I S K

~

'1'\96

Lalin-

6_ K' .. s

se r.

b'ive /l:enoplnget

næSte "'ar.
U nder andr ..
Klubberne.

be~ ' venheder

er at

idenfor

lase:
,

A K A D E M I S K

o

r s

med Bn

lille FeSI.

nye

døbtes

en ny

Baadehu!! m .. d en st" r re

fe!!llig -

Septembel' afhold-

te .. en privat M .... tch

I\'

b

"

"i t

Den ::!2.

II

Y T

K

"abnede 91n Sæ60 n den
,

indviede den l l . iIl pri l

hed.

p O !

"""J lem

2_

"Ol ympla".

s k~nk ..

en VeIY'1d"r.
i

2_.~~

r<" k j "h

29

'\ r r l '

nAn~.

.. er"

Juli

8aad

K; ubben "f

t

foruden Dej tag el ee

Kaproningen på Rheden har Klub_

Aares Junior Hold og s amme D.. g

b .. n oj!;saa delt a gel i

"n Matcll

.od

/j-Aarers Hold mod

med 1'e 1<0 Hoklub med

"Olymp l .. "_

p O

YTEKNISK

"KVIK".

ROKLUB

har ",ammen med Kj .. benhavns Roklub
optaget. faTskjellige andre

1dr~ts _

grene under sin Virksomhed.
"a .. ledee:

Fodbold,

H",kkel"b o .... v.J,

Fodsport

(Løb,

Spydkastn~ng

og Tovtrækning m.m.

Den 20 . S .. pl/l.,O"," "rholdtes en

Klubk a prnning med

J

Lnb

f",·

1,-

A"rers og 2 _Aarers

Ba .. d ... og S",mml<

Dag 'HL lidf l ugt

C harlolt~n-

lund.

Klubhen oar foruden Roning

dyrket. en Del
dr~tt .. r,

Kn~t .. -

til

andre F ri luftsi-

s "a~om Løb. Sprlllg,
og Vægf0ve l s er .

Mfi\f HISffi 1\J5k __ -

K""roni "sen i

.1ul i

der "yn es .... d.k.1 11 tge fr" "8pro-

M",11118 SøndRg d.

1897

ninser i

1899.

tr . "kade_

havn e s.", I.t De ttagere
"liSI< P o kJ ub .

K.. benha""s no klu b,

Ilo r ar",nin,en

~ Kylk·

,usk RO kluh, "'. "

Haløe.

R9~ub

Akfldemi"k
S "JHbr.

oe 1'0Jytak_

a rh o l dt d.

pr i vat Mn tc n "'e(l Rofo r_

.".ingen Kv ik. L øbet var f o r

hl.", _ ",om " ..d_

I] .

l. _

(orfulet Ør .. ,
~ .....

slet

Vto J ",

Vi "ke\igh e d e n

In t eT", !"",

at

k.",. onj"g""

Relu~tatet

i

blev en Sej r

for KVIK.

I Vintll rhalv aaret dyrkes Gymna_

ikke fremhød nOKen

~lj.

"tik . D.

r.rt .... a l de svenske

Oecbr

selskabelig

S lImmenkomll t.
t'·ulh .. ,

den IIt",r k .. 5 0

tal:",,,rlu Regnskyl.

o g de

ti 1 _

og Polytekn-tek

Ro klub havde sejret

:!J. '\pl'i l

l.Qb over Københavns R o klub.

bl,,"e, bødr", .

lighed vallIlea Pror ... "a o r II.
ril~_

des Bane" o ... . og I. Abet a lArt ede a.

Den 1 6.

l

~alm"

at

,u"a IIIr! I", ...

ROddkluh og Akademiak ROklub

~ag" l

~ld llr;

for

prelae(lI~

~". l m ... IH.ad ll "

kernes

den

vfln d t

Anle-dning fIIf denne-s f'orfl.llla"ende

S ted den J

Klubkaproning fandl

Oktob .. r, o mfattende

Lø b f"or I,.A"re ra U'fllde 08 er

E!lkfl dreroni n g.

s idste
Akfllde",i-

Lullet,

Ve d en f lot

O~

KunS"p~rlien

glemte mflln

ani~eret

Peat
~e

lncc nloT H. Ret.

Lub J'or 2 _ Allrer' s Ballde . Klubbel1

Oll at ro.

"In S II!vn forbt
o~

ri"

ro~ondcn.

Fejl ,.r Afm",rkn ingen

nu holdt

0J .. !, l i l<

~Ien

T.

Se ptbr, afholdtes real

BortreJse-.

flt

08 """1. "'I tHive aeJ ret.
h .n 'de

der

Hannover t 1 I KJ ubben" ,frea ... ed l em .

for

p<'Il kom dertor t i '

ea'dahua,

ud!lllt_

le s Ho""d l ebet noe1e Timer . I)a
V"Jret Jkke va r

"it nye

et. Z-ARrers

Vhel~,

20
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51ueloL .. "ne '-"_,, ,j.,n IlJri ",'. ll,,, ",n".

Oette [o,·u·; " .." r",. " 0&

~~

1.. " l t·",._

""6,, ' a \ kQ~ '

..

J"""

' ol ~d""

,.

~
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l" ''' '

Et

............. -

.. -_.y,,...,.

<10:1IIII_""""-"_. ,

\' i l

AlLF 1k)(oII nok r,r!mf OP
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fJ .. rT)"

1;0'1 lV 1

pl ... "tlkWe r ""

KI)JoiI":: :\~T .

~rtt',

" t'. _

n .. "\<,,,' ,

vrid en kH.klli'1

,'y~ .

"c: _

det

e"J..~lt

..

''''HIle",

a,,~"t

"Ogll l. 1 In- r;-

n.,,].l .. ,-

"

'J . llt;' "

n, : '/,,-

Hvis du ger 50m ovennil'vnt .. bliver dto H.!."

ver er de"vll"rre ikl<:&

01"'1"

"";~plqll,

' I I

~ ,~
IH

lid t

Ih' P" ' ''''

r ytl ~t'

• I'

•

r ' ",

Det er også
dit problem

v/

I
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!
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1'1,.

-.jl,\(;

2/_"

hH .. n .I(, :' j.'

, I .•

~ })"C.

\'nll~

:

,

;

,,~

n"

(a l:". ' S,I ! ,\T .
I .III$ r.,..,j", og 1'",I J " ""øl&llif'l: kJ.
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r'J /'l
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f
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'
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HI' DdR .)''DE
?'OO

-

'1_',0

T J

KHENHi>(J!-t D

O - L ø bOl9pr-ogrEl.rn
L.. batypE"

Skov

"2

G6 sE"hus

Ravnsholt

DS"

21/2

G6 8ehue

RavnIJholt

DS"

Arrang ....

•••

Ravnsholt
20/3

G6 sehuB

Ravnsholt

DS"
DS"

...
...
...
...

Tilmt!'lding:
G6 sehu .. l .. b:
Øvrig .. l ø b:
(1 4 dage f ø r)

Joha" Fryd ... ndahl
BredeIJvinget 4 2
2830
Virum

t l f".

Ol 63 06 11

(orb . )

02 85 86 OS

(privJ

-

~ trQke

vor

s ptl c ~elt

i

~t ,o h,

ot. ~ .. ~

'l ee. vi n t e rro n ;' ru~c n. . Ea J r. u for li ':1';ne d ~1. d e ll ~fl d Gud "'.mj '~V'l'
'lcd 4- u :- en .
H,,- n .. l llk.<1 d .. rokluhb "'I . 0rnvq n dt.

-> , ,, ~

alle vi , de, kendte h-9n . Ov!'r fi r", og
Oll" 13~ g ik hl:ln o;:;: fe j ,-,de d t<, ud" i
!/ t<j .

det var

no~ .. t

s :.det

o~

" .. r e .

.. d ..

0'3: b",,,,.d r ,, d,, vi

~ o ;:lt

p;

t.i l

'1 C' .l

"H,!!

_

lall 'Jfel'll .~

k lut>l!""L . Pl l ~~ opfyl d~ll d (> ?
D ,,~

'1 1'1:'

d .. t , at rok l ubb ....~ 'lu r

nOil""t Ilf hIl Cl s .,. lv .

H",n lev e de for 1Il,.. ob .. n og art !! os andr ", ",t ... ~:- .. l lr:e:.:il , ude n
al. vi ne.€'de op pe. hzjde med ham . lilln '1"r .'!2.!.ll ' Det er vo r k l ub ,
d",r har

~ivet

Danl:lal'k den from rlfHlte r'o"r i

s~ lanfj:t tilba ;;:e ,

nr . l

vor tid . Har. va,

som :.; amIe rol'l" " kan huske . Og ronin ~ ,-,n

ble v hans t .i lvfflr e l s a . Hvi l ke:, r oer i h" l. .. land ", t
Gudound . hvil ken kluo har ikke vær e t

int e resse og

h~ns

Ufatt e li~t

medleven ?

kand L- r ikke

o n f " tt .. t 'lf h (l /l s 'Ianne
at h" n havd e r<:l:lSOUl"Ct'l"

dertil .

En stor !:tand . Var han se.
Nej , på j. rn; en lIlåd o ,

In ~ en

~tor flt.

var r.torll

værdighed . der vnktø tillid

o~

hor,

'1a~'

li ~o til ,

ut ilMlr.tlll i -:: 1
m(> n

~ter!

eT! vidll •. d i> rlL:

B ~ t81 ~o .

J over 40 ar har j eg kend t Gudmund Schnck , .r o~ ct f' n yn ;:l" f'. ",s no1

har riltid

~et

op til Gudmund . For

!Ili~

blev han 3 0<11 e " r ad,n .

I alle arene ha!' vi aldri g fol' alvor v æt'et LH! ni ~c . aldrl r,' fi r Il ",,·
fa.ldet

a~

knubbet ord os imellem .

Ufatt. eli ~ L

? Sadll." ~· Il.r det..

Nar telafor,en rin~!!de . o g- det 'Is!' Gud<llund , der vllr
blov jeg: g lad . Der var aldrig: no;;:c t

"behap': e li ~ t

j

telt'f ono r. ,

i vent. e ,

O~

3 1i

var det ikke , fordi j o g SOfll den y nl!! re tø,j e de mi", . 'Ii hlll' nok
kunnet di5Kut<lr l>
eni~E'I

~ yn " punkt l> r •

• , ~n vi " .. e de hurl.ip,"t "I. bliv"

,

So", roer naede ilDn tinderne : formand for den

oly"p~Bke

komite .

De t , '11.1' han , da tel' rorlllordcne faodt ~t o d under oly mpiaden i
Munch a n. Forsk r æk kedo t!.llle no~en ot:! at afbryde (llymp ~ !lden .
Nej , sagde Gudmund Schack , den triumf sklll de i kke han" , at d o
fik ødela.:;t olympiaden . Gudmund reddede d e n - r!l.nk

Gudmund Schllc k var

~n

af

Da :l mar){~

størs~c

o~

roli <,,; .

sønner , Han bl e v

roe r hos os , Ida>!: færde:! hen ikk .. læn'!:ere i vor midte. tien 'Ii
vil mindes n8m .

Z.Z . S8 . f{cllmut

Mohrin.~-Andersen

:3

1'1"o1er:le ,(8n

8(l.llr: I."

.:ovinst-:rne

1 0S ,:)'1. 1.11 i ko te!.:a" .. t olf t cI' n<!.t""ac!"i1
1·'te:~ .

T ll.t.'{~r, r..

~e Cl!lkti Cl n ~ " var ";;-'I'nd t PH , om h'/or
::an ·;:e d e r Il!I.vd!! lyst I.tl at pr øve-

l:rk :(c tl udi
D"svlI'rI'~

tip:1"r.~ens

ædle

kun~L .

ER DUny I
KLUIBEn?

8flev..:>r l de )OHI en . 10

medl"'IIIn (\. r t ioeku r on eo r til 0.'3 i
fy16t ~~ ~nd 5elvf~lgelig.

ud -

Hvl:J kuponen er riltlgt skulI",
den været beQvarct s i led~a :
Er d" ny i
KRYDS .

,.
1.

TO

J.

OT

<-

KRYDS

,.
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.
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and l'e kl",b b l 'lde •

L!-!, e ledu s ha r on Ko ll c af j;!..I b-

D€'_t har nok undr",t <:len ilwede 1..,l!~r .
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k AI te IDe dIe .. 1 klub!)>)f' ikk .. !'øll!

sir<: FOil s ikker p'; , hv .. d dc,' KAN
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akulle lllGomk08 Køb enhav n ø Roklub.
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drnber t fIne ke n 'led !. sin hals
ronln lt i "e o .
umiddelbart ofter daben , til stor
Vi 1)er lIIod o t

lIo r o for do tt19t. ad(l være:1de ,
Ka rriere

fr A~for
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vi '...·lft flt

r e tn inge n .
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t alt .. d .. rpe l.ani!liIodll!'t. .. d .

udrl r 'l6: "r bp-

( Lan g tur s OIr!tcron IQ~6 .

t .. ,,·

ha"d p h"!l rpl . • j ... g ,... rj lkk ..

n!.l . vl,.t- fo .. tjl v t'rorlO:'" Ilfln..: . to l .. "
stuve t lI1 .. d .. ll. d p t , d p .. h ,, ~,' "

Hel '~f'tlt

hi l 1 i Il" l !l "

rt .. ]

.. .. nelt . Opt vllr rø .... nd .. .. t

b"'retnin j( tU IAIL .'! (r,ol) e n lir
delta~ern H P" t ur~ n dpn l(8 na :
rO'!'T

fro

l,, ~

jl'r it't i/ln~"/ln-t

1 ~1'I"t \J r"'

h~n l'

~Lnrt .. dp

h vor man ;:; .. ,

r"to-

[)<ln endnu aktive

~~~

f a~t

.11 d t'r. •

Lllrsen . Med

vi

J<: l uhb"o l' Bnllrl"l)u" . I\t>r
i!ae df' ,

bf'~ø ~

,~u hllr jel< N",t. en dfl,tl l"

_ to!!!!" .e(l

Kl. ra . l?

",t.or

O~R-ropr ~~

~å lIIoDoII:et I'O rll

i

S 'Il'j'Hl<l et.

an gi v C'llf, t

diget af nOi l ..
f or

'.r ~·r!" !)

fo(") -

rOf'rp~

<lI'!' d H?< v tlP1.

,,' 11"

j.,

R",,"!' .. l!..;t, .. -t .

Gr-'r,ti ..

p""

" :I

h:" "

rl .. f\

k .. ndl

Skuprp i llerill'l!· . Ol!' I'lr'ri .. pr
oogro r> kucl' p U :t'rlnd p b 1I'v., 1 I>p -

!lll oAn hnro l lg

>{J"r"!,

~J .. d

o;.: eftol'

.. n :>1111 i ... dtr,"'n,~,-, ... d,-,
Ot!!~t.'Pn<lill'hncior'lf'

,~nJ\led .. ~

llT'n -

l

nt vi nkyder en Fart ,

dol' ondol! o Vl'r:ot,nnl .. ,. PAI'
cer3eon~

" .. r" ";'jd t:1 bnlt" holdt l,t d en5kab ,

i~aglne,.e

"no,

~~ko,.d"r .

hvo r vi lillI! prt .. " tre Sktrt ''!'I!-

Hvol'dan give I'n Skll:lrl'lg (IC den

ger

Lyk:>,']ighnd9til~tll.nd ,

SOIll mlln

Skøor , SOIll , fOeh'o:D det er hALt.

Lanl!tur?

3 t.1ll(' . fuar Dønninlternt t.11
al ~p1if.t.es i blllllllVidt. ~ku .. .

bel'l nder sill: i pe.a

"1\

Han ror og bodft/' , lIo!. ... r !'tI: Oll!

~i1

i

L_lIi d en "f

~t

llll~

u~

lill~

l .. rlfllr den hm·}ll1:sl.e 'rol'dE'nhyr.e
o!nkfl paa Krnp"nn, .,tln driver
og .8ser , rry~ .. r og ~v .. der , ",tI .. r

hvor vi dereftAr fra en

Oll: hunp;rflr , ayr.gt>r <'f. bl'lndor nR

9s1t , at. nAt hider 1'8' Kroppen ,

Afs!!.t. " hopper 'Jd i 20 Ltl Jo ..e tel' dybbll'llll Vnnd , d('r e r 888

elle L8'nkol"

for end,,11!; Ilt indtag!' en her -

brist"r . J"IJ VAr en h"l Aften i

lig ? !r. knick, m.. <:I .. n" vi li gR"r

1ftr og

IIK!I!nde~ ,

flt dødelh:t.

~/lll

SKII'nd~lIIan1

Nie1~

IiIfl tl

og solt.ørr"r pIIa K1I PP"'11 ,

Senere Itlk d .. l nI' for rd g , .. t
"I I' kll'ndl. .. " Oll ,

rI .. I. ,

VHr ,

I1vPII

Man p r

n<""t.",, hlln e;p. for, at !'il-

af 05 , d"r f'lK"lt:le hfl'H' E.,/li11p -

stand"n skal b1ivo

~_lt

Kr"Sftt . Er d .. n Slfll1!f' ikkn dej -

~elsk ;

in~Hn

li!::t?

t i l Frnt, herfor. Idyllen "f -

T deo norf'kfl Fl'I rva nde k Ollller her til. at :>nlve Tu r on er 51'10 kolo-

"

du ogentlig rigt.1 !; god Lil at

galt, sfvf!knl l'nde . Hvl!! .. Iln 1'01'

pakke en Picknick? " Synderon

dog , der Ol'

for hill ~rond

brydell pluil:>ol1f; med et SkrjJ: !

hvor Satan 8r Saltet , t'lr

Knud ,

ro1l ~ t

op 18nl':S I'Ir"'lmnd , klir: mlln Ile dnt

tYjJ:Q;cr

IIlIlIImfl KlrkrtÅrn i

han er fær d ir"

TIIllf! vl R .

tiorl:('" 1'Ikiftnr Vd ,lgt.rr. fra Minut.
~5n

t.1I toIinut , :Df'dnnf'

!or det før"to hor bln nlorir;
bOlrt om , lit der Ilk ulo'n SlIlt li l

IInO,. r.1f'

Plr.knl~k ,

d~t

n .. 11n .. 'lo:!lc" 011: Sklfr . "$I: hVl'rt.

on
han

"ldnln~

!Jti"

pnklt"'t dot. nf'rI t

IIv,.. rt

Den hOl,. 20,jI ... lltor' dOler -

-J5r~,.,,<lL

"~R:

Opl<",vl'l!'('.

11fn~

l!lll'

!llaR"t

ø,

fll'

jf\r 11::"r. "n

~"or

ol"t.e tl r 'lt. f2CUt

Til~nH

j

-

radIlal' , og de SlIIlln. Bi lle d l:'t'
der lIig

o~ ,

V'Hl-

(Deden:! vi !;elv hyg -

ger 09 1 Tonen .

d .. on"lltl'

nyl1<:~rri~",

op:

fre", og lllha.:e , aOf< Klipp":<rJ

I1vor TtllLI't. hllr

nogln

Kurven ,

Dag . Dftreft"r væl to r !:I j'.lri "r

pAR en Sl'IIuln ;:al1!'1kll jo .. -

fru, 11>:1. Gr"''' . op:
B.. boer ~

nndot I'r

PJl" , nt hnn

htl'l: . der hllr pakket PI('knick

n50ol-

MO"Po.m. IWl'r vi I1t!\r~nr fr:! en
yn t'l1r:

o, fot'
91kk~1'

for det trf'die lir dt't øl~l ikko

1 i"t Ve.lr - o .. vi "'"vli .. "o," b .. kandt on .~"d (\,,1 lir cI .. t .. itll't.' ..
e r Tllrl"n d("r,'nr "'71

1111""

fcor9ikrøt' hJlrl . Ilt

,\lllh11k nr V('r::l'· ... 11('1t. ny .
~ntf"n

co~

/t f Hunden ,

H vi~

dftr i et ,

slllldsnt Tilf611dn ta S'es Parti af

~'a"r ,

og hvor vi d"rflfUtr tll!!"r IIff'lt.Ad

de fire , SOli ikke direkte

i store

implice r ede , skor dette ejendom -

t.un~A

D~nning .. r

bring"" Bud ' ., 1 t

. dAl'

øe l !~t

fro" AI!II Of, ik ... ,
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"t'

nok nIt.id i Overenentem -

", ... l<'-I) rI.,d 9nlll,j,'hol"''''(!':: ,:Nn
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h ....,,·

I'clh .• d

•

"\.>; (>l'''r snn ""

rlMI I"'t.-!!',,...

'00 .. ,.,

1:IiI'"'

:,p. t b"kla*:f'lI·! 1111. ,." .. "1.,." .. 1 .. .. .
F'lOl r l't. • n8'1:" T ... l

~ "nl'

pr !Ilq .... :.

('c-

A.fter,en . Nt vi I'r " ... ,~ y n,lt Ilt
forhan ,Jl", 0 111. hvnf"l .. a l'l' fl1'1'ihol,
.~ k a l

f o rdr l"" df"n 1'Q'1::"lrlf"
udvl ,k~1> d f'ln np 1.11\1<' , 01/ ri ..

to S"II ..h -t'old tlll\" !> r dB til 6 f 'l'

er

ln u ::"~~

~ ... rlOl':'5.j(l_j ~!· fI~t ! II

Io(.-..n"'" .,.iI st i'. pit
de 5,;e~t. og il: a "'l'r

Jki;;p"r!:1l;l'ko~: .

Lil kllf~",r; ~ .1

;"l~ D rt, (' ·I\~r. vil byd .. "
rsc tOIl 3 "" ll'd'" -" o·u' ~ r :' s kc le., r

Jy t.te .
d _l

VI.!

i:

a rt t!!

Der v!.l ko oac

o~elll':

!lf for'lk"ll

k .. ltp .. rsonolr . hv .... ",,,,Ii 51" ... 1'C""
c.i.", ll~

:l 1l ",t 1 dl~ !-

Jo-~" P

Oll:

don "
Il ,,;: ,

roO"

nlhiO.1,'Ji"h"d .. r ,

_ _lorl ..lI" l ....1....... er __

op ved bn:',m

nneicn u,,", ",ris o,: ~ndrtl int." r '-.; '
D"nte d .. t,n I Jo r ,
S1d ~t. ... dFlt,n ~or ~1l1.'l .. l d 1no: '-II
ao~ ~æd van ~ig t. vær tl ~I d otc
tlr9dll~

f""r f09t,c n , .'
,.,,, hu sk : tlr du U:ko .... (lI,'" 1lf

donna forn e:!' l'J'" forcnlr. l.! . kar,
nadlolll6Skl'Ob "rh~nr v "'~ v od 1l""o .. "t.

t,il

Cl!~tet\ l!!

standerhejsning
SØNDAG DI-;,,'" 10 . APRIL
KL . 1122.

!51:.:....11.

vil d,n' v!llre frok os t

best åe nd e af 1 o t k . o!ld erna:i DlIa t

hjeml.'lelllvet forl oren s k1ldpadd~ (talt kr . 3~ ,· ) forud en
snaps

(d et bliver efl eks tra ti ' er) ,

HVIS HAN HUSK ER AT 7I l ·

ME LDE SIG TIL DENN E FROKOST SENEST OLM 7 . APRIL lIr
Kaffs o~ ka ge kan købe s uden forudbes ti lling !

Der vil d &s ud e!t var e Il 'Jkt1on OV!!:" g lcn:t rot.øj!

1~!lULAnDSKF.

I\:;C ATTH R 1988

2) .- 24 . &p~iJ 1I:0Bi"::11"'''-VNER.<iTAf":':TTEti , Klolb enh/lvns. Uavn .
)0 . / ~
l,> .

ODI:SSE R!o:GA T1A

.. aJ

BYGHOLK REGATl"A
f OR ,l.RSEEGA1TA , Senior I:l Cup o~ Sr.9.l1rtlnavll1n 0pfln ,
BII~8væ r d Sø .

18 . -H . j"", i

BRAB~AND

REGATTA

2 ._ J . j"li

U ORDiS K~

JU NIOR H~:Sn.:HS KABE R OG SO?:ø REGATTA.

30 .- H . juli
6 . au ,p s1

DE.~ I!lnRNATlONALE
Bageværd S" .

K0B E.~HAV N SRECA'i1A

S!(OLEKAPRONlliG , BAGSVÆRD

! 1. - 14 .

8UJ: .

A RC,\ItGSHESTERSK A SER , HOLSTEtlRO

20 . -21.

8 U~ .

HARI BO REG ATTA

J . sfOpte.ber

VIKIHGE REGATTA , KER1EHINDE

" . "eptolllher

SORØ .

B~GYNDi:RKAPRONltiG

IO . sep t omhor

OH , BAGSV.lIID

17 . 30p tOlllh1lT

U.BORG REGATTA

17 . sop t llllboT

P. FT ERAilSKAP IION!NG ,

LAr~GD' STA ti CE KAPR O lirNGE R

28 . tl4j

OG DANISil arEN

PORT

OF

BAGSV.€RD

sø

1988 .

COP~~H A GEH .

ll . j\Hll

GUDENAENS BL'!' BAND

25 . juni

,l.AHUSBUGTENS R0DE RO SE .

6,

tlU!;;Ullt

NORDSJÆLLANDS BLA BA~o .

110 ,

I!I.Up': \ lllt

LJ!.LE~~TS BLA

SAND

:>IA AATHON . KARLEijO
2'1 .
3 _ Ileptc",be r DH I !.ANGDISTAH GEKAPROHIHC
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7- S
1/. - 1 ')

C80U

flEL

21 - 22

'~~"n f) .. 1 "'

Breillach
SCllndinavilln Open
V1r'.hy
LUn;8no
E:'I!'I('fI

Jun i

,- ,

Not.t.lr."hlll'l

18 -1 9

U
. . - 26

2-

l
l

9-10
2J-.2~

Aug .
l-

-,

Sept. . 10 - 11
19 - 2'5

fir"

'BH

Duhburl

fiF A

Grunøu

HD.

Tallpcrc

n;,;

Honlf'iy

,

""
IH"A

Sorlll

J",,, j

fn A
SUl

RIILl>.obu l-";

A.ste r da!ll

19SR .

DF.S

SUl
YDU

Wtllf\

Juli

".

Blt'Od

Ziir iC'h
11 - 12

,

Ju ,,1o~

HOL

.u,
GBR
nm
J111
ilr.]

~"

IHI11110

m

Vm , :"f lor

Vllllld!
SønlIl

,1.1)1'

!.u ce r n
11017;

*''' in jU'l

KO'

t., . h

rj",;

Senl"
"~,o

,

i)ly"'vi"k", !. ... ,~ .

kriterier:

.)! :iHP1SK<: Lfr.:; i .j';GUL.

:9t18 byd",,' p:' Ort

Lu;;,,:-r. ,
Ii>::>n 8 .- 10 . J"ll '9 88 .

olYrl~'is ,( :111180.1 ,
:lO~

Kn_c !'Qr.1 "l~~' , dYD.!;!<lt

'dl 80111 J!rur.d -

og v~ kan kun Id. 08 , '"
r oel'C , der roar chancen

la.;: !' or u1ta,'olsen

11:l~l!e

h.,or krsveno

~1.1

dcltll.~ f)l'l"

~:'

t~"l !lLrcn,!e .

'/"E,! t

på

r"sultat~r

f,''''

5cu,,01:1nllv1>l.t'\ 0rel< ,

for a L kV811f~c,,['c :::!€: . nil r dotl"

den 2: . Ol

.n .

aaj

oH . .

r~.!Iu!tater

i

lfter IIf tale ~ I! d D"n1.s;"l" Ol)'n pt .
ske Ko'ti:.c . '111 :'lien tor en ever. ·

jr.l~rnational

at de

fo.

1988 ,

n~fld~l

en

Balllt

udenland,k

:- ~~ stle .

pc.

tue l udla.;oloe 111';':' "':Il,! L
deltagelse i Scar.dlnsvian Ope", . C:-u nau 001;

MATCH DES

Ltlz~rn .

S~~IORS .

MatCh ciol'l SeniOl's ",fholde, 1 Ha ?o wl n kol.

!l .. l!~ i tln

,

den 23 . - 24 .

.1 u l l .

Letvægt. VM.

~ ilan o .

1 .- ?

augullt.

Hvl~

1-1"'1'1"0 1":

Udtap,ol1l8 til lotvæ~ts VM , '111 kun nA Rke ved at kva l tficere ~lg til
DRn~arkll Rocenlerll olterprojekl ,
hvilket vil
.,leende

der er

ko n k u r r er~nde

høld

1 ealllae b åd t y p e r , v:ll r aault a t.p.I"

~unne

nke ved ove r be -

pr~8t!ltio ner

1

ia~ttagf)l

A I - lebeno l ø rda~ og
ved Brabrand ~ega t.t aet1. ,
den 18 . o~ 19 . ~unt. Uno til
iruna Cor fremsendo180 ar anaold e1ser til Mateh d08 Sc~iors _
ne i ,enlo r
8l1!nda~

:'HUl l.b ved SClI. ndln s\' ia n 0!1l)n 1

f el;:Lollde bådty?cr .
Ix Herre letvtegt .

"
,-

So~

Ilot":-c loLvægt .

nævnt 1 sid,te

nu~~er

af

bla do t , kun ne ma n so hvll k~ a f
DSR8 ka proero , der øe t ae r - og
Roere . SOlll ik ke deltager i ott.at'pro på hvad ,
Jaktet. vl1 siledaa Uck .. kunne på.I skrivende ,tund e r hovedp a r ~ 9n
r~ i ne udlll,;else til V:-I i 1988 , aedaf k!lproarno 1 tr ... n1n~51f'jl· i Silaindre . at d" ... ed rel;&tteerne Sean keborg • • en, an onkel t har værot 1
dinavlan Open , I(~tzebur!: og LU'l.ern .
Spanien og endre er p! lr~nlngs 
opnår rttø u ltfl te r , 8011! ka n gi v e kapl ej r i It olio n og 1 F'r ank r lg ,
lIorre let.v.:t!!:'t. .

roning, udv a lq:e l ove rv eJtsnd ø . ikk er hed for en VM Ci nalap la de .

~

r.olcet lil d.ltaga18e ved løtv.gt,
VM for d •• er , vil !lene!ll bli .... ud-

...

Ar o t e før s t o k8p r onln~ he rhj eMme
blive r Køb onhav no r - S t afette n de n
2) . og 21.. april 1 Købeohavll~
ilavn , hvor DSR ;Jlejer at vfiro
ri~t rep r ~senteret \ bide da~el ø h
Oll he r rel.,!) . 1a~ ud og k1i på .. ,

Den l) . februar c ødt e" bl.a .

2 x

Ch~pl_n .

et pRr lyserøde

o~

lYfie~r0nne bRl1otdanserlnd~r , er.
guldlamfik·.lIldt. datle lIlerl b::JIl , flere

en

V!l!Vln

hunkat , .. n 1'Illlel1ste , en

fillllstrilllnel , et Spi8chord

dække~

til fl.:-e ': så;ar m.. d level\rl'l lys).
en såre i~d .. tIlredt boksRr , en
t1.ls10!"et !ll"abisk sk011hed (bAs"nderligt nok M"j h~e lokker) , cn

ubarberet

gen~ster

med revolv ere n

silke og pistol 1 ~ltet (til
forsvar? J. IIdsicH lh~ .. l'firnNgel'
og ditto ha~te , n01',"l.:: enkel te ,
der havde kl~dt ~1~ ud, an de
saot m!:ir.!j:e
p~fuml

~jo ... e

o~

ft.nt ~s1.fuldc

... j .. , !:ilie di::sse h",rllge

.. enne~keT liI"dtos tIl stort halL'J
DSP. . [,lor b:av
en kett.ekon~e o~ en k~ttc
dronnin.;t . så .. 1 flk f"'Jret ~;:Iatcla\" n
på behørig via . Indiana - Joncs økred
0t\: tendeslnr;nlng i
ska~ både

inden for jakken . en araber ~ed
bare tæer i sandalerne , en Falck mand , en sahlllander (hille" gik
ikke af , ll ~e maltet hvor .fI~et og

.ed r>ræslen sos bedat udklllldte hel'"r'"

hvor man~e . der hev) . en un~ sag

blAndt d611flrn6 var

halvtredser-look , cn
dejlig dame fr a Det vilde Vest.on
Illed sort blondesk~rt . glitter ,

Hun kunnfl Tt'llIton lir Ilrtflflnn 1II11y~k~

i

8tra~t

(hen var
et Ulle

sø

heldll( Ilt hJellbrln~ø

lflgflt"øj:; hcld1 ;o vlr.dAf

optra;lkke1i~t

propolfly) ,

o~ den

fllll~trl:.>I"('II ,

MAD
MAD
MAD

IICd. en Y!I<.Ii:: h6lskrede med
tilhørende gi ~~ n~ørcnri~~e
r,(it og hvidt. pla.el.ik . Det ~kulle
'I"'r e o vel flødi'tt at næv ne , at
vi~d err l e var hull!"ykte ov!!r ri ,..··.."
si~

~e vlnste\"!

MAD
SPIS DIG lUT

11

Jyttea mad var veltillav e l og
fl\ntasifuld , ikko mindst tl ClIsllr l ",n .
som var en slags ehokolademoil!l!le
på Vlllil øddebund med c r elllo fralche
o~ kiwi, den. der gule st.jflrnofrugt ,
1lI11!l kan få i Ir lllll samt. on f o r
Deres udsAndt o ald eles ukondt s"p. .
der dog smag te ~onsko ud~rka~ .
Festkolllitåon havd o v~ret he lt
oppe på dupperne o~ pyntet 0lt
~jort ved , dot var alt i alt
en 'ta neke vellykk et foal, hvor
der blev danset læn ~ e o~ ]ystl~t! !

,.

I J YTTES MAD
Denne oAned er ~c nuen
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på ol -Z96 326 ! r r!
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GUlle hu~et l ~ an ~ .
Gr upp e O: 121 , d er
v_ral t Gållahua~t .

); 0::1:1 ..

"<!"a.I..~

11 -:; .• J

r.!ltllrli~t

0:1.:,..

e'..

i

hv l:'!"

(j':;stJht.LI"t .

"nol r !' . d" ..

:'I bd l ~

dero p ,

~'it. \' 11 i<ltl~I'1) """,,'" f l,do ti,i 1 \': 1"
o~

:1~"':;"

!"l.'"Idc l'

~ 0~ v ~ rlt ~ .

for

Gr uppe A: 16 . j .. r h.t'/de vlt're t
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.. t.~~
~c~
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i ll'::~ . !l .. " a '" kU '1 lo (Ir d e )7 . '0)1
t; !'n.j.,>r en fr!l DSR . der lo ber or~ 
~1l t '.• r i 'h" '" l øh ,

hllvd~

vlt'r e t 1

"ldr1 ~

hAvde

:-t01,1\"fH~"

D:;> , 16 , d 6r vi.lle kur.n:
!

II tit ka"",e . hvis <ter
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.. "" r"

lnl../'oduktion ! DSR . Tr ',r::> po)r l,. !' l' o hl ..,l'Ic l opfattee 0.;:1« h~!' ;<01:"1 !lLort .

lir

nfl ,·

Do 16 t Gru ppe A an~tvllr . a l de
ko~~or r,ral o~ framQ9st for at

(lfI

ri en tu r 1 'kovl!' n , der,,;]!sl Co rdl

le t> .

de syne!! , der er rart 1 eåsohu llll t .

D) : ;:>"3 t>e"vll.rAIA "1' ',,,:d dl f:' .... "c le-

o~ endllll~

på ; rund af

IIR~være t .

Df'l' er k Ul: .,

du

lf) ,

!;:" .... rilJr

!'r" DS:! , d t'r løb tt r' nl'l.",t"r i ll,!s -

'p·'..IllJ~1 3"'· .

De fleøh af do 13 l Gruppe B uno

:11. : 'S , der Clf' ne,· , Ilt d o

;;l.var , at de ikke \c: o ml1\cr ofter 't ,

,nmn" .0 llv o l" "" t,ll a t. j{o~" f' i
GålCllhufle::' o~ li l Al l øbe or.!.e al .. -

fordi de iltlt .. her tid . 2 :Iloner ,
ILt

de laf.t.er e

kUlIn')

f inde tid lør-

d ae eftermidd ag . ~ v i ll e aås ke
kunn~ find~ tld , h vla de ke nd t.e

andre , der skul l e de r op ! 'lere
. ~lve r , al de s yn es . at det er
f o r e vær~ el finde dero p. og ILt

rl nqaløb . DL;Or .. r kun I t , n o r

B",sv ... re l ~e rn o kon

hus e T. •

fl ~ l' e

finde tid , hviø !Indre , 110.

~eomenf'l\. t. es

føl ll:llu d,. IHlnkL cr :
~H I\t"c

har ikke ha~t tid . Også her kali

l-!,,!!ct
d~ r ,

ha r uldrh: V:!3 ret i

Ci.M. -

rii. a f d Olll , de r hlll' " luet.
e r bIove t /:Iku ff odc .

d e kender , s kal derop . Transpo l·ter.

Mllni;c har en v i.s in1."'rflS!le ,

Hn glvee også som et pro blem,

PIIan~l e!'

Den

I tør~ t4

o~

derfor mest lnteres -

ke r,-

r ir.~/:Ilrb .

v tojel 6t )cQl!Ima igen .

tie lo

vIl

d ... :- ti', fra DSR , do " lø be r o,l rI Ull l",-

trunupurl~n t a ~er for l ang tid .
Alle de 12 i Gruppe C har ovotl" m')!L

~\ok ..

men

t\d ,

Me'let f å lir dea .

dor

"ldrl ~

h nr

~~re~

G a 8chu~ e l ,
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kender en

fr~

er \ fi n Le r·in,;: 81H.. k t.ianon .
MAW:", tro:· , al de kunne fi!1.de
~1d .

:wi~

d "" ... lied

,j .. r

op .

BesvJ.rulsQrne ha.r fortalt styret ,
at d'.))"· II ?,rundleg for en

~tøTrf!

Hjælp OB z.ed /!ol opfylde forlll&.!s p"'ra~ l·arren.

orielltflrin~$løb ,

!lie n

HUSK

lI1ar til vintert.ræning , der hbet'

d~

løber

orlenterlng~10b

1 Chi"husot . Vi .å være lIerc II.kli v"

~~d

at

fi

II.rrang:eret

rælle~

er -

taler om at tage op i Gåsehusct .
Bladet sk1l1 bruil"'lI '

Der skll1 8kr1-

ves "TIl løb . der k01l\1:1 ... r , der skal
skrivl!S on oplevel.~el· , so,. vI har
høft , Vi h'H (IverVli' je hktivit .. ter
1 rokluhbe n . O.. so=r:re r en k:Jnne \" 1

M01r O ~

•••

KURSER

vi .,;. h'lve g:j"l""t dillse 29 TIlere
og at 1e skal " reklslIle re n

ER

fOR R.TERNE OG HJERTE .

.. 11 ':1- 1" har løhet . Dett !! viser , .il

at

OIJ hU!1k:

ORI~NTERI N CSLØB

sy nl ig i roklubber.:

der er fektisk' 29 af de= . der ke~ 

~ed .

r085 . "

Orl ~ nterln~9gektlonen
~ere

Der er lII<liJel rå , der kender en ,
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CGn Il . • 18 .

og 25 , 1" kl. 19 - 22 ,
S'" nBU"rne l·" op lysninger på opsl.!lgs Lavlen , hvor du dllsuden og så k/l.n
111'S8 om forarets 11l~t.I·l.lkt0rlrTl:"ser!

deadlines
FISA d+!n 15 . 4 .

(Ft"~n~ r i~)

lave nore I" o - o rienterin '! sløb , Vi

kunne overvej"' , (ll:"l vi kJnnø sS:ll s
ro1k t. J.] e t; ~adøorienterlns:sl~b
Ø!l

OTl-

he51æ~ tede

hold blandt DSRs flecilel1lnrer , nr. r

flere opslttg for løb . Indlæg ved
Jc}ubarten'.. , IndIælJ 1 bladet 11 . = .
der løbet'

or

(1" " .. l1Ie

lc1r mtøqrena o~ t ilsluttede forh o ld
for da rigon ne:JI at skab .. e t sa<l:lII':nder ikke
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!It tI!:!lll

skal bllwO nrugt til nct .
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~r>l f ,

dl' """ntH.,, (In . dor lug

8r; del .. :, bllu o< ~
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Hvis der fI:lde a ."IIedl"JlHne.r 1 DSR , Bo r
i k ke kend e r ,,!!ktianens rel·ll.!,.l s pl.I.ra-

lørdll':: 1 vinterhlllvåret . Eller

~Aske ~t cykeloriente ri ~~sl0b .
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Relt< 6 sider 8r da ,· Orr"t pÅ

Bl81iet indleder a; ~ J . !1\'or
fuldt det he!e- Cl' når L'ItlfL
b lilr vllnd o-! ";","l'l~k i n ,

jlr~:t 
~ or

i

':!2~ biet

sagan , ledIIagat .... r ll o!>; 1", fl otte
,", fir :
farvebilleder , hvor no:::l" III' vorc
"·I,,,'~tn ~n ,, :: IIU" ro '" t-n b; d
rokamDerlltar fra han ho ldIl v i II
'"'J f<trI :I h !l b ll.nd o::: U\9.r,0l5lki:'l , ('Rolte Roklub 0,= Lyn~by D".ero ,,:Ul I~k ... 1 t v 1vl:Det ., il "''''1' ;" -0'/0.'
klub vist!r ,

h~'ot"da n

aan ror

i e(l r. O'j \ ,!e n ,

både 1I1 r1;.;.:er og O\ltrt 'ffI", r .
Udo ver v1 :>e:s <l e r 01;1'1; J f Arve -

f olgs af inr1 .{~ .. r . (,)l1td ~~fn' og
scu ller , Dod fyldi g A forklari n~cr
undar hvert billede ,

Ocr forlllllloll Oll , hvordan eUln
fnr ot Ij' odt ereb
snnde11~

01ll

urer n e - et:

om bilIdot ikke 0;'; 116
U ~ 8r e træ -

lltlller op me d ct 10
nin~llproBr4~

af don lettere

P.:n "'IldIOn taoel viller , hvor effc k tiv ron!n ;r ar l f o r hold Lil andre

idræt Sl;rona ,

Do, "lX8 '" lII!1xli11UlII , ne.lite 10 f o r
lJ.e ;-obe

trll'lnln !:; . iD f o !'

1'011 ;: 1.

ILt

ov~r

fOT,~ vlnd t! r
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n",~~~, n

l> " V<'l:I!fo

vBnd ,d"

u l) ".s~rivrd L ~
~. i '"

,,'i'~

1 horillotlt",'l ny, finn.,

9t. ,~(lrner

kOt::lo .. r tren ph

O~~

soa~e rv e j:

lun e

b!lh ''-':;e l l~ ,

Ol!

r.UI " !1 aolen
~1!lf l9" .

~rl~r,nr

kil ::' ! !; td'tonl urt ,

:I '

Df
'Ilull:1

mør keL læij:;:er :ll~ o:llkrir.•~ b.dnr"
foraind s k!l 8 lysten til "It. 1I'l okk(l .
Tilsld ~ t ,",orer ::al:; i k~ .. "'lrlAt nnt!

Rlagø ror nyb eg yndoren .

d,"

D-:> t ..,r !'Ir.

oplo,v!lll,le

IIIUS -

å rernes klonk , ,",ver
SklV!I~
LD.~

o;

~ øn r.

de blivcr

1jort kl ar t il nyn .hr -

,

Efte r

lflnd~a~;::

ærlgreT "'BIl

s~'!

f o r man kunne jo v ~ r e t ble~et

lldt

v .. ,1 "'nlO " .!I LL:-n . !~!l n l':" vt·r op t il
r Onll"ltn", lJo Lto : t:n ~~n; 1'"01'" l:I Lid

roe:- '
Co' U:lr:c kun støÆll'li·,.:r;f,.l .
stund.,:, J c~!net!l !!id!!te Lioel',
De t. to r 01:5&' o:, rekl.1;- /J~ tion . dor
st.llle!'" ler nv til hJ or Lc~ 0l/: ~<red,·
l ... b~t. , i"orl:lj( :;rven ~ræne6 i vej re ~
i tllkt med oL :lu/lklorntl .1. lih 0i
btl.;del :'08 f a s L,", oij II L/llrl(e .
OI:!lA rau skl"rnol 1 ry'!l 06 nave ,,,,,,L
.uøkler~o i ar~e o~ s~uldrtl blive r
\,;tlv':'J!lo'1t , .enl !JlLn ro:;, .

HE!n , ~r ,.i,,'
~t..

. ,. [)et 1iI1'

ratu r 11,p il ikke

IIJla ,

der leoa.e r L11 at repr.sentoro
l _lldets far ve r " .. d OL ('I I!

V~ _

He il

for d e fh!/lLol ,'Otll'e e r d",t heIl et'

ikke L1d pr . dtsta nco , der III' deL
af!'lø r end e .
Man kan fakt1 ek ne8t ko ••• tll

a t gle.eo, et Oll n er 1 ( •• 1118 ,,"'d
de leni. ' .lenke både , eall Ile r "ed
r et:tlLLaer , De flyver over vllndet
.ed e n halv IIne8 roere på rlld o~
række , der koema ndere!! vld" re af
en 1111.11 hid!!ig rad bngo rot. 1
båd"nl.
Ovennævnt.e var få udpluk fra den
!!tore erLikel.
Da redaktørøn gå r Yd fra a t eange
af klubben6 .edla ~mer e r nysserr1~e

a f Ler at 11113e IDe r e , Hkel det
l ig e n.llvne3 Ilt bhdet , T For,."ka n
købes 1 enhv er kloRk landet ov er .
Illadet er nr _ ~ , AP RH, 1988 , pr 1!l
J2 , 51J kr .

Hette

OD

I d .c. mb. rnu ~aer.t .r bl . det
blev det nye r QteJ Q_talt
Cen f. rata •• ndine r o r udbe5 t ,lt
r ot . j ø r nat Op hjam ~ o .~at
De t d re jer 81~ o m t 'anl r ta,
r obuk ~.r , t r.nin&sd r. ~ ter 0&
let v a gt61ebedraatctr Te j et lev. ra G r r ~ GJ·oøe'&n I S ilk. bore, der er I.v.rander til
f l er. danGke r o klu bb.r o e vi der. for.i dte6 er OSR ud.n fo r tj.ne>ittll . Flot eJ.t er Ikke s pe c ,a lt b i I I iAt , p o' a. de 8 .. A
'Hykt a t . Til r;øn&e ' d e , ner ta J. t
aig ti l r o nlne · na nAe a l ainde ·
II,. t ranln&Gdra,ter .r f , . k a ,
u.,n. d. t i l ronlne p " a . a lt
fo r kor te ry&&. _ Koablnatlon. n
ko ld rya a ronin. er 80. b.k.nd t den . Ikr. v.J til d.rll,
rye · OSR. n y. tranln,.dra,t
ha r lan, ry" 0 & denn. kan ud.n
•• rprl . yd.rll,.r. r o r\.n ••• . •
Ro.hort. a.r ao. be kendt r . t
(j o l ied. ud . • • n har ~an r.rat
prev.t ( o rn ..... I •• n r o r •• n
i kke i and.t _ MOGho rt a ..ed DSRloeo koat. r ' 2~ kr , hvilket Ir
bi lliet - VI har L
LX ~ l.cer
i ... C.t lilia ant. l , o. e v rl.e
klAdar e kal ( orudba.t ill •• o,
( o rudbetal •• . L.v.rlna.tlden
v il a fhanc. a( hvo r hurtiet I O
b.a t l l l lneer opn.a , Se opala,
i klubb.n o. I.a Ha n ne " _
P. rnlll . B_. Indl., I da c • .,ber bl;ldet
S. k .

0'

0'

Lilbstyper, en ove rslgt over de

tot ~ke ll iqe

betegne1!!!

Der bndes "ansk .. fA bet .. "nelser for de forskelllQ e løbstyper . BHe"ne15erne H
.ld~llt .et "anske U~re, proble Ile t ... r bl"'t, ~l der flndts !l " re $It b"tl!~nl!l" .. r , a
dlsse otte kOllIbineres på tværs, S.lillt at der bagved """"U" "'" no~le s.ærhed'qrader
tor de enkelte ~l3.s~er, S010 ikke fre"qlr at betegn ebe rn c . og s"", .~n ~'Jn ~an Ilnd
ud at ved at kend", DOFs reql,.,;oe:1t for ori ent"'rlng~ll .. b,
rørst 119J et par pr;llciserln .. er. Onentenn .. slob .. enne ll føres "001 en
enkeltmandspræstation, 00 Qan starter tldsforskudt l forhold tll hlnandcn tor at
II ln dste lI ul~gheden for at "hæn .. ,.," på en anden løber, Kun i fotb1nd~ls~ ", ... d
begynder baner l Abn ', løb sallt l trænln .. sl 'b kiln tIere løb" sa ... en, Det e r ioqell
"~k a"l" at bl,~~ 51dst, hel1~r iU.,., , rlqti .. e konkurrencer, det ngtigs t e er tørst
og f[el øes t at f~ ~n Qoo tur i skoven,
SOIll udgangspunkt arr '~ .. eres der følgende lØhstypcr
dag løb
natløb
stafetløb (daoløb)
lange løb (dagl,h)
Af disse løbøtyper udQør da .. løbene vel ca 80 pet" Illens ruten fordeltH sig
no .. enlunde l i .. eligt.
GbehuslIIb
Dlsse løb arrao .. eres af DSa med ud .. angspunkt i OSRs hytte i All e rød v~d Ravnsholt
Skov, Løbene arrangeres ea hver U, da .. fra l.okt til l.apr [,øben~ e r tr;llningsl,b,
lI eo der er frit sIa .. for, hvordan aan vil udnytte Il ulighederne, ~ an kan gl, løb~
eUeT sti på sk i, og un kiln .. øre det enkeltvis eller tiere Salmen. Først t egner
san selv sin bane ind ud fra banelRggerens forsl ag, der e r sldvanliQvls 3 han er al
vdge iaellell lied banelængder fra) til 8 ~II o.. l urhedsgrader let o.. lIIe llusvær.
Udgift S-IO kr. En gang Imellem arrolngeres de r et særligt kisp~s-løb eller et
natløb,
et orienterin .. sllfb k~"v ~r e n dflt I' h nl"gni.nll, lian skal hav e ~"
skovtilladelse, baner s~al overv e jes, poster skal b"noe, ud i s~oven, baner skal
justere s {nAr skoven iJt~e ser ud 50111 ilian troede etter kort eti , ban!!r sk,,1 in Heg n.
på kort, postdefinitioner sknves, og banelængder oplIUes, Dette er b~gllru"d ~n fOl
at klubberne ofte benytter SIII af hinand e ns tr"ning51øb, hVllk~t er systelllatls~re !
i;
- vinterkarrusel
-

sD~erkarrusel

Der er sædnnli .. vil 4 haner. Salli lian selv teQner ind. lianerne hal en lænqde pa l
til 10 h o .. sVOlfheds.. rader let, Illellemsvær og svær. Udgift <::a 10 ~r. Progru.. et
for disse løb ophæn.. es på sektion~ns ops laqstavle ved kø~k enet,
Abne løb
Et lbent løb er H løb, hvor alle SOIll er .. edle:u at "'1' klub und er Dansk
Orient e rin .. sforbund, tan deltage. l denne tOlbtndeh l! er det Hke no~ at ure
.edle . at roklubben, lian s~al og's! vær" lIledlem af orienterings~ektionen (15 kr pr.
år), oQvendt er det Ikke nok at være lIle dl@ ~ af o ri~nterin\lSlekllOneD, lil ah s~ll so,
miniø ua vare passivt medleø at roklubb en,
Proqrlllllet for disse løb ophæn .. e~ på opslaqstavle n 00 udsendes til alle sektl onen!
ll\edlemmer.
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STANDERHEJSNING
SØNDAG D. 10. APRIL VAR DER STANDERHEJSNING OG BADEDAB I DSR.
SOM SÆDVANLIGT HOLDT NABOEN, ROFORENINGEN "KVIK" OGsA. STANDERHEJSNING
pA SAMME TID - OG SOM SÆDVANLIGT BETØD DETTE, AT VOR FORMANDS TALE
INDIMELLEM BLEV AFBRUDT AF KLAPSALVER OG HURRARÅB INDE FRA NABOGRUNDEN.
VORE STUDENTERSANGERE SANG. SOM ALTID, DEJLIGT FOR DE MANGE FREMMØDTE.
SELVE HEJSNINGEN AF STAND ER OG FLAG SKULLE I ÅR GENNEMGÅ EN NOGET
ANDERLEDES PROCEDURE END NORMALT, HVILKET IKKE GIK HELT SOM BEREGNST.
DETTE, SAMT Ot--I BADEDAB, MIDDAG SRETTEN "FORLOREN SKILDPADDE" SAMT
AUKTIONEN OVER GLEI1T ROT0J VENDER VI TIL PAGE TIL I NEDENSTÅENDE
STEMN INGSRAPPORT tAR VOR UDSENDTE HEDARBEJ DER .

O~1

J

Godt 100

til årets $tanderhej1'ining i
De t

var

blæsend(~

og koldt

.

IIS~ll.'

~nkel

\

hØl't~·

lOJ:'mande:no

<"If I,n ny s æ son og hovedsagelig

tale.

kelt eangg
98

GU DMUN D SCHACK

1 ang

var

1,'1 har i

Arrække a t

stand~rhejsnin

•

e-n en-

begynde med at

~kyld

vinter mistet den mand

60 år har

væ~et

1deptifi,ceret

med DSR.

gang 1 en lang.

~orste

l~or

tilLagt::.

som i
D~t

om vi står her ved starten

skal se :fl'elllad. må vi

snefnug' mnns vi trippende og

8ma:fry~end8

talen

bJ • a. :

DSR.

og det

oplevedes også at der faldt
t~;

-Om dette sagde f'orm a nden i

mødte frem

p~rsoner

vi slcul] e holde

Alle har vi været vant til at kon-

de n person

sultere Gudmund Schack og få hjælp

u~6n

som val' indbe gr e bet af' nSR,

af ham i

G::.c1mu nd Schack.

arterie

4

selv de mest CorskellJ.g-

e p0r g sm ~l .

Men nu må vi se

om vi kan klare os selv,

og det

skal nok gå.
JP.g mindes aldrig at have

set så

mange til en standerhejsning i
DSR,

ja hvis alle der er her t i l -

stede ikke blot vil nyde men også
yde,

er jeg sikkel'

en g-od sre.9 an i

pa

at vi g~r

møde."

MATERIELLET
Dernæst berettede vor formand om
de forskelJige klubaktiviteter og
roste bl.a. materieludvalget, der
takket være støtte fra en meget
bred kreds af medlemmer har
det,

opn~et

at næsten alle både er i

brug-

bar stand.

K0BENHAVNS KREDSEN
Som nævnt i

sidste nummer af bla-

del kunne nogen af læserne måske
ane mellem linjerne, at det ikke
går så godt i
bestyrelse i

Københavnskredsens
år. Om dette sagae

f'orma.nden:

ANDERLEDES PROCEDURE

"Københavnskredsen er efter masser
af års s t abil i te t

komme t

ud i

l id t

turbulens. Oven p! kraftanstrengelsen med at arrangere VM sidste
år er der i
afmatning,

den grad indtrådt en
at det ikke har været

muligt at stille et regattaudvalg
på benene. Det er så meget mere
uheldigt som der ,i år skal være
b~de

Scandinavian Open, Den Internationale Københavnsregatta og

Dernæs t g'ik man over ti 1 s t anderhejsningen.
Proceduren var i
ledes,

år noget ander-

idet Rajmon havde fået den

geniale ide, at flag og stander
var bundet sammen oppe ved flagstangens knop. Det smarte deri
var så det, at man ved et snuptag
i

en af flaglinerne kunne få hele

den sammenbundne uylt til at lolde
sig ud. VOIL_,~A ' '.

Dan mar k s Mes t erekaber p~.Q Bagsværd
Sø. Vi kan kun håbe at der er nogle så langt så godt.
som bryder sammen og påtager sig

Deres udsendte var særdeles skep-

opgaven for at Kredsen og dansk

tisk over forsøget,

roning ikke skal tabe ansigt p.g.a.

jo er fhv.

arrangementer, der er utilfreds-

ikke gå helt galt.

stille~de for roerne."

Alle tilskuerne ventede spændt,
mens Rajmon kæmpede og kæmpede

men d~ Rajrnon

sømand kunne det jo

om det sammenpakkede flag og

standeren der VUPTI skulle folde

Klubben havde også anskaffet en

sig ud.

ny dobbelt-sculler til de to

Desværre gik det ikke som rorven-

piger Mette K.

tet,

og efter en del"op og nedture" Siggaard,

måtte

"bylten" tilaidst hives helt

ned og pakkes ud,

sa

f"lag og stan-

der med hjælp fra en tililende kom
op som normalt.

der har :fået tildelt

Båden blev døbt ål':

Økonomichef

Ingo Nielsen og fik navnet

PI~TON.

PLATON

så det kan jo være der
tilskuere op til

tid for at overvære det spænd-

ende øjeblik

!

t

døbtes en single-sculler

D~METER

af Professor OLE S CHER .

De r n æ

DEMETER
Der næst Gik ma li o v er til
b en af fire b å de r o r

båd e d å-

bagl æn sT o ere

og seks for f o rlænsroere !
Den først e,

en flot l.j- åre s in rig -

ger fra J ørge n Ande rs en d ø b tes
a1- Hr s. MC;hri ng- nde r se n , d er
ta l t e

s~

l=;mllkt

alle s ammens

oe

rørpnde om vor

G~d mun d

Båden k o m ti l
(, e

ål'.

t-Ien Rajmon har be-

møder endnu fle r e

den

Hansen og Regitze

Team-Darunark støt, te i

budet at forsøget gentages til

næste år,

1"0-

Scha c k .

n.

a t he dde : GUDl"l lJ

,f oto på f' o r siden

ar

dette

b l a d) •
Både n var s k ænket af Ree ' s

L egat .

6

Sids~,

i

denne

~rdeling,

dobtes

endnu en single-sculler af Dr.

100,

Med. Niels Heury Secher.

eal ibrug.

Bå dp.n kom til at hedde:

TTEFON.

så man mAtte tage den store

For at klare serveringen ror de
spiBende havde ,Ty l te

mang@

HE RON

Vi Vnr ca.

Jytte aldrig drømt om.

være t smart. Han fik

el;

perS0110J'

Ko s t skol errHHufr øs t

hurti g t

bord i

51,0['(..

hvor tre friske
kelte.

l t,

10'11

baren, dernæst Kik

spiMebillet i

man hen til

udcl~

Og5~

t'::

sal en,

på bedst/'>

u ~ 101' tl e n

er'l-

cg det gjk

Det var smart,
cg så var der

i,,~ .... rig

t

nok

af mad e n.
Godt

Seke mo tionskajakker,

i. ni ti.a tiv ar ,Tytte.

del' ar.skaf-

fedes sidste år var endnu ikke
blevet døbt,
p~ssende

så her var der en

lejlighed til at udøve

hvervet:.
Bådene døbtes alle af Kell Lauritsen.
Navnene på de fem er: BÆVER.

ODDER, DELFIN, MARSVIN OG SÆL,

Et'ter spisningen afholdtes auktion
over brugt rotøj.

FORLOREN SKILDPADDE
Efter bådedåben samledes hovedparten af de fremmødte til fællesspisning i

Vor "madmor" Jytte Nilsson havde
flt

for~lå

Forloren Skildpadde som en slags
afslutning på den hyggelige søndag.
A~

købe sko ind

enmass~

og Mikkel

.fik sig et pax' grønne fløj] sbuk-

salen.

f'Aet den geniale ide

Det var her man oplevede Rajmon

der kom så mange tilmeldinger

til denne fællesspisr.ing havde

ser,

godt nok ikke 'i den helt rig-

tige størrelse.
Man kunne også redde sig tøjet t i l
når man skalistandsætLe både og
masser

a~

udtrådte l bedre brugte

sko. Resultat

426,- til

brug ved

kommende restlige lejligheder.
Bladets udsenote:

Mette Jensen.

Jeg dyrker
galskaben
om

v in t e r e n , h vor i s e 7L n o r ma l t

sætter gebisset fast i søbredderne
og bliver liggende i flere mAneder,
sidder rofolket indendøre i kunstige robassiner og trækker løs.
Men ikke i denn e , milde vinter, og
det ses på formen.
l!
Vore folk er allerede nu i meget
fin fysisk og teknisk form, fordi
de har kunnet ro hele vinteren.
Teknisk fordi man nu engang træner
de bevægelser. man skal mestre som
roer. bedst i en båd ude på søen.
Ironisk nok kan man næsten sigel vi
i januar i år mange gange har haft
bedre rovejr herude på Ba~sværd Sø.
end vi havde under VM i august."
siger Arne Hjort, som er UK-chef i
DFfR, med uutalt. tør henvisning
til den forfærdelige blæst, der under VM uretfærdiggjorde konkurrenceforholdene. tI
Det er jo, som før nævnt. kun In
~er Pors der er den e~este. der har
forhåndskvalificeret sig t~i OL. nu
8kal hun tlbare" holde formen vedlige i de to e ller tre løb, hvor
D a ~sk Olym pi s k Komite komme r for
at k igge på he nde.
Til de t f or mål har In ger Pors
t i lb r a ~ t de s id ste knap t r e mån ede r
i It al i e n. hvor hun sammen m9 d
ka j Rk pige n Yvonne Knu d sen har træ n e t i det ber ømte P ie d il uco na tio n a l e rocente.r .

8

Centret ligger ved den smukke Piediluco-sø bag sneklædte bjerge
100 km nord for Rom.
I starten var hendes personlige
træner, Poul Bertelsen, med dernede. IDen nu træner hun under nordanden Thor Nielsen (manden bag
Alf og Frank Han~en. Red.), der er
ansat som landstræner og centerleder af det succesrige (og pengestærke) italienske roforbund.
"Thor har fuldstændig ændret min
teknik. Han har fået mig til at
læ~ge vægten meget mere over på
benene, så mine bevægelser er blevet meget mere økonomiske. og jeg
føler mig i kanonform lige nu.
Jeg stillede op for klubben i en
regatta hernede. og jeg vandt til
deres store fornøjelse. Det er de
vist ikke vant til,1I siger Inger
Pors.
Hun bor på college i Piediluco
og ror mellem fire og fem timer
hver dag. For at "hovedet,. ikke
skal gå helt i stå", som hun si~er,
arbejder hun et par timer i bideværrtet med at reparere og male
både .
I skr ivende stund slutter I nge r
s it ophold af i It alie n i denne
omgang med at de l t age i d en store
P i ed i lu c o - r egatt a .
I de n r eg a tta fo r h \l~ f ølgeska b a f

tre /!t. un:;s ll . danske herr er : Bj ar ne
Elt ang , Per Rasm U~ 8 en (O L-bronze i
84 ), Os Jen5 J ør~ e n Trarnm , e n kun
22- Ari ~ J stær k ro e r, der alle te s te R af l a nu" træ ner Bent Serup , så

han s iden k a n vælg e de to be d s te
af de m ud t il e n t u n~ dobbe lt - sc ul
ler, d er MAs KE kan klare OL -k r a vet. Hv is de n til ove r sb le v ne s~
kl arer kravet i single - s c uller, s
voilA'!

Udover ove n næv nte for5 øger Pe te r
Ander se n og Tho mrt ,· Anclr ea!':e n p å
e~e n

hånd (elle r på g od t dansk:
u de n Tea m Danm a rks ne n e ) a t kvalif ic e r e sig i toer ude n s ty rman d.
De f~r god h j æl p af Bør e Schmidt,
som tilbag e i tre ss ern e skabte
L

_

mange a od e , i~ternationale re s u lta
ter i n e top den bådtype.
De lette både forsvinder lidt i
suset fra Seoul. men glenrn es skal
det ikke. at der for d e m ho ldes
VM i Milano i august. på grund af
de lidt magre resultater for de
danske letvægtsbåde sidste ir. er
der i ir ik ke ret man ~ e peng e fra

h~b er

DFfR , TeRm DAnmark v i l gø r?
eYl un d tagel s e o ~ i sted e t fe . a t
~i v e

t il

p en~e ne
S '=:1

til

p e r sone r gi v e dem

l v e B Å DEN .

At e li t eidræt kost er mer e end
almindel i g f o rp u s te ls c , v i andre
f~r Rf

Rt

lø be e f t e r

busse n , turd e

vær e en kendt Qa g . Men og ; b landt
to p - idr ætsu d øve
er ud fo l delserne
rangordnede , o ~ den alm i nd8 1i~ e
ho ld n in til hÅr de s port ~re n e
30 m l amle ve j ::;cy el løb , s v ømni ng
og r on in e f ind es et el l e r an de t
ste d me ll e m :;; rænseløs b .lmd r i w;;
og s to undr en : Hvorf or
s elvpin e ri ?

d o~

det t e

"Roning kræv e r e n .gan ke be t ydelig
mængd e g alskab.
Den HAR j e<1 , o;; den DYRKER j e _. !"

Lyder det f yndigt fra I nge r Po r s.

Artiklen er en del af en do b be 1t -

a rti kel f~a ger lin Kske
Tidende m anda ~ d. 18. a ~ r il 1988.
sidi ~

Forf attRren er Tonie 0rvarl Andersen

Udover art ik l en om " bag-læns l' oern e",
Team Danmark.
s kri v er Ton ie Øl'vad Ande r se n unde r
ov e r~k 'ift e n ilD e hry rler v 8.n d 0'"
II
Ved Scandina v ia n Ope n i maj i agt g r ænser ". o m hv or c)A.n 'Io r ElS d ygt i ~e
ta g e r v i sa mt l i ge la nde s ma nd li e
•
l"1g e kaj akroere lader OD' t il de komme nd e
letvæg t s :roel' e , for vi ha r fa.et
'O'

•
pr Je lS
sao mange p eng e f a T.eam Il a n - konku r r e ncer ge nn e m menta l t r ænin'
og t Tæn i n g s l j re .
mark , a t vi kan s tø t te ~ t otterJo una l i sten gA l' tæ~ p~ de t o ve r d en , '
TI an dskab ,rr sige r Ar n e Hj ort .

Hos kv inder ne fi k I.e t t e Bl och
og Mette K. Han sen efter e t god t

mes tre f r a Ly ng by, Ch r istian Frede riksen og makkeren Arne Nielsso n.

VM Team Danma r k støtte t il at fo1'-

Ligeledesfortælles der o m, hvordan

Dered e s i g ti l d e t t e å rs VM.
Nu er Mett e Bl o e h ho ld t ~~ på top-

den dygt i ge k j akpig e Yvo nn e Knud sen f orb er ede r s i g t i l OL .

p l an , me n da Regitze Siggi rd . s o m
ogsl k lar ed e s i g fin t ved VM , gerne
vil være 1e t te Han3ens makker ,

VELKO~KEN TIL DE NYE.
(Dette Indll9 Indl19 olhandler

bl.a, .l(tivttetero@ i OSR. og du
kan derfor evt. live ~et videre
t il tilt er e~ser ede, )

næsten
alle,
under forskellige
former:
Motionsroning, langtursroning med telte og overnatning i
naturen,
kaproning.
Roningen kan
dyrkes på faste hald,
alene, eller
sammen med forskellige fra gang til
gang.

Vi h~ber at du vil falde til
DSR,
og gøre DSR til en klub der er værd Der er roinstruktion
fra 11 .april
at falde til i .
88
til
midt
i oJo;.tober mandage og
onsdage kl. 1700. Andre tidspunkter
Vi
er 8n stor klub,
med mange kan evt .
aftales hvis der kan
me d lemmer og mange mUligheder . Til samles et hold . Man møder i omklæde
ti de r er her stuvende
fuldt, huset s t and kl .
1700 foran pulten i
summer af aktivitet
andre gan g e b å dehallen .
I
begyndelsen
og
har man huser. n~sten
for sig selv . slutningen
af
rosæsonen
vil
Dette svinger meget
med årstiden, joggingtøj
være
passende
varm
vejrec o . s . v .
p~klædning.
Tøjet
kan blive lidt
t i lsmudset,
idet
der benyttes brun
Vi vil efter bedste Gvne tage os af sæbe som smøremiddel ved ~regaflar
d ig her
i
starten.
I
for år et ne· Efter ca. 8 in s t ruktionsaftener
i n str uerer vi dog utroli~ man g e s å afs l uttes med en r opr0 ve, hvoref ter
bæ~' o ver me d os, hvis det indi me l - ma n f år
roret. SV 0 mmebevis for 400
lem k i kser .
Hvis du
føLer at du m fr isv ømning s ka l f orevises . Ro r e t
ikk e
ke nder no ge n endnu,
kan du vil
sige at
du må ro uden 1ntrø s t8 dig med at det gør de andre struktør.
men dog skal der altid
o mk r ing
di~
h e ller ikke.
Så hiv v ære
en styrmand ombord.
Vi har
roligt d it bedste smil
frem og tag trykt en lille bog om ro~ekni k , som
nogle
initiativer.
Der skal
nok du gratis kan få udleveret. Michael
være andre der har samme interesser Hansen er instruktionsrochef, og er
som dig .
Affind
dig
ikke med til for at hj~lpe dig som ny.
forholdene,
hvis du
finder grund
t i l
kri tik .
De gamle medlemmer og Hver t irsdag og torsdag k.1. 1700 ar
bestyrelsen er parat eil
at hjælpe der "officiel" roaften. Her lyk.kes
dig.
Betragt
DSR
som alletiders det som regel at sam~ensæe~e hold,
g o de udgangspunkt
for vedligehol- s~ alle kommer pA vandet. Du er
dels e af din kondi.
og gør noget velkommen
til
at
aftale ~ndre
ved
venskab,
hygge,
fællesskab tidspunkter,
idet
klubben
kan
o . s . v. som bør kendetegne en k lub benyttes
hele
ugen.
Motionsrof re mf or
de
mere
k.ommerci e lle chefen,
Kurt
Jørgensen,
st~r for
mot i onstilbud.
organisering
og
initiativer med
udgangspunkt fra Svanemøllen.
DSR er,
bortset
fra gymnastikken,
Langture: Det er re~ dejligt at ro
b aseret
på
ulønnet
arbejd 6k raf~,
ud
i
naturen på ferie- og wee~end
d . v.s . der. er medlemmerne s el v der
ture
.
Der ~rrangares ture både i
e r ins tr uktører , v e dligehol d e r både
Danm
a
r
k
og i ud landet. DSR har egne
o . s· v · Iø vri gt
g æ lder det
at der
lang
tursbåde
de r
kan l~nBs.
Dansk
s~ ort set
o g s å kun er os s e l v til
for Rosport
har både pA
at
fi nanci e r e
ak tivite t erne
i Poren ing
st eder,
f. aks .
i
det
moti o nsafde l ingen
( så
be t al
dit udsøg t e
Sydfynsk e
Øhav
og
på Gudenåen.
kont inge nt med g l~de ! ) .
BAd e n e
er
u ds ty re t
med
t e lt
&
Aktivitete r & d iverse:
kogegre j . Du
må r o med på lang t ur
- - --- --- - --- - --- -- - ---- - --- --- -- nå r
du ha r
ro re t, me n sty rm a nde n
So m h o ve d r e g el g~l der at kant inge n- skal
have
lang t ursst y rma nds ret.
te~ dække r all e akt iviteter.
Hv i s du v il med p å l a ngt ur s ka l du
KO nt a kt e
langtursroc h efen .
der sA
Roni ng:
Ro n i ng
er en
li vs for m, vil
p r ø ve at
hjæl pe
dig.
Mange
h edde r de t. Roni ngen k. a n
dy r kes af

10

langture
af~ales
medlemmerne
imellem,
men der arrangeres dog
og5~
fælles
langtur9
mad t i l meldingsliste,
f.
eks. pinselangturen .
Langtursrochafen
hedder
Pernille Larsen.
Styrmandsret:
Når
du har roet
aktivt et par måneder,
bør du t i l melde
dig
5tyrmandsinstruktion.
Denne foregår
på faste hold, med
mød9pligt. Med styrmandsret kan du
ro nAr du v i l .
Scullerret:
Denne
ret
er
en
forudsætning for at ro sculler· I nseruktionen
foregår
med tilmeldingsliste.
Styrmandsret
er en forud sæt ning.
Instrukti o n e n starter nAr vandet er
mindst 18 g rader varmt, og omfatter
bl . a· en kæntringsprøve.
}(aj akret :
[nst ruk. t ionen
foregår i
hold.
Styrmands r et
er en
forudsætning.
Kaproning: Hvis du er indstillet på
en se riøs træningsindsat s
bør du
prø ve kaproning. Træning, s amt brug
af ka pr oningsmateriel, aft a les med
kaproningschefen.
Roningen fore g~r
på Bagsværd Rostadion under ledelse
af en træner·
Vintergymnastikken:
Vintergymnas tik ke n er en me get populær aktivit e t, der foreg å r under vejledning
af
profe ss ionelle
instruktører.
Vintergym n as tikken
foreg~r
DSR
fra sept e mber
til april, tirsdage
kl
17-18,
18-19,
19-20
og
torsdage kl
18-19, 19-20 .
Endvidere
har der
i vinter fø rs ø gs vis
været
gymnastik
begge d a ge fra kl
20 - 21 .

Orienteringsløb:
DSR
har en me get
aK tiv
ori e nteringss9Ktion,
de r
vin tere n i ge nnem løber med u dgangs punkt
i
Gåsehuset
i All er ød. Der
be ta l es ekst r a
k r.
15
i
årl igt
kon t ingent ti l den n e sektio n.
Væg t ru mmet
&
roba ss i n ;
Du e r
velk om me n t il
at b eny tte trænings fa ei li t eterne ,
me n
hus k
a t h olde
orden o g ryd de op efter dig.
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Nøgle:
Uden
for de Qfficiell~
åbningstider er roklubben lAst. Oll
kan lAne en nøgle hos husforval~e'
ren mod et: gebyr p~ 58 kr .
Nivåhuset; OSR har en
hvortil der kan roes.

hytte

!'livA

Gåsehuset: DSR har en Skovhytte ved
Allerød.
Badminton!
DSR
har to
baner i
Svanemøllehallen hver lørdag kl. 912 . Man
pAskriver sig fra gang til
gang p~
liseen
klubben. Benyt
endelig denne gratis facilit8t. da
vi ellers mister banerne.
Svøm ni ng:
~øbenhavnske
roklubbe r
har ti d i Sund by Badet hver ti rsdag
kl 21- 22 i vin terhalvåret .
Bar & Køkken:
der e r
å bent hver
tirsdag og torsdag aften .
Dee har
altid været
en væsentl ig de l a f
OSRs
liv
at
man efter roni n gen
eller gymnastikken satte sig op på
verandaen.
Her
hygger
vi
os ,
planlæg~er og l a ver a ft al er . Mi d dag
og
drikkeva~er
kan Kø bes . M idd~~
Ska l
bestilles
forud.
Se
KlU b bl a det .
Klubblad ;
Udgives ea · 18 ga nge om
året. Alle er velkomne med indlæg.
Arbejdsordning:
Materi e l let
s ~al
vedligeholdes . Bestyrel se n v8dtage r
derfor hvert Ar arbejdsordn inger af
mindre omfang .
Iø jeblik k e~ gæl der
der ~t medl e mmer de r var roa kt i ve i
1987
skal ~ rbGjd e
6
eime r, el le r
indbeta le 250 kr
fo r
at
opn å r e t
til a t ro i fuld~ o mfa ng
i s ~sonen
88. Hvi s du er helt ny, er ar b e jds ordni nge n
ikke
aktuel
f or d ig
endnu. Det te bør dog
ik ke afh ol de
dig
fra at
h jæ lpe .
Du k an hør e
nærmere om b ådv e dli geholde l se v ed
henvendelse
ti l
mat e r i elfo r v a lte ren ·
Bestyre lsen :
Klubben
daglige
l edel s e
for8 t ages af best yre lsen.
bestående af
r ochefer,
f ormand ,
kas se r e r
m· m.
Bestyre l s en v ælges
h vert år p~ Ge n eralf orsa mlinge n af
me d l emme rn e.
Så f re mt
du
h ar
spø r gsmål . ideer e ll e r kritik. Ar du
v elkommen til
at hen v ende dig t il
bes t yrelse s me dlemmerne. Adresser og
te l efonnum r e er angive t 1 klubblade t.
Med ve nl i g h i l::;tlI I
Ib
sekretær .

KAJA K OPK ALDT EFTSR SCHACK .

DSRs o mråd e ned mod vandet .
I anledning af Sko vhoved Rok lubs
Arbe j de t med at plante blo ms t er
50 - Ar s ju b ilæu m l j a n uar , afh oldtes og b es kær e de t vær s t e v ildn is
for l ede n d en officie lle stan e r har Palle RørsgA rd med fÅ h jælpehejsning i d enne k lub .
r e s tået f or.
De va r se lvfølge l ig og sO bå d edåb . Bes kæ r inge n af urs koven var ikke

på denne lørd ag hv o r der blandt
an d et døbtes en 4- åres i nrigger

uden pr oblemer , f o r det er komme t

og 4 kaj akker ..

u nde r d e ind l e d e n d e ma nøvre r
med at be kære nogle ty kk e g rene
kom uheldigt afsted.
Det forlyder nemlig at den gren.
Palle holdt f as t.i knak. så Pa lle
røg uden bord s og ned i ha. v ne-

redaktø re n fo r øre , a t Palle

Det e r jo s ådan a t Skov sh ov ed
Rok l ub sids t i ?O 'erne nedlagde
kaproni ngs a fde li nge n og s olg te ud
af al l e kapr on in 6 sbåden e e f te r
nog l e e lle r G :-", U C ce ar i g e år rund t
om ved regatt~l.l : rne.

bassinet.

Nu satses der mest pi rnotionsDenne kom dog, nok mest pi grund
og lan tursroning samt kajakroning .af kulden, hurtigt op på det
Redaktøren var på pletten i Skovs- tørre igen.
hoved hin lørdag, da hun var blevet inviteret med som udsendt fra
vort moderorgan Bladet "RONING".
Derfor oplevedes det på nærmeste
hold. at pn toer-kajak døbtes af
en kvindelig borgmester. Båden fik
navnet Schac k.
Gudmund Schack var bl an dt initia-

-Og mon ikke DSRs sauna har gjort
underværker den dag ? ? ?

IB SOMMERFELDT. formand for Dan-

marks eneste kaproningsklub døde
forleden 64 år gammel.
Enh ve r. de r blot har stiftet en
ti vt ager ne til opr e ttelse af Skovs-smu le be kend t s ka b med kapron ing

h ov e d Ro k lub for 50 å r sid e n .
ken d te Ib Som me r f e ldt, nAr denna
Al ene af den grund s a mt som tak
kom kø r e nde t il r e gat taerne i
for den st or e s tø t te ge nne m arene , e n gamme l bus med bådene på t a s et
øns ked e ma n at mindes ha m på
og r oerne i nde ni .
den n e f ine måde.
Han °tiftede NS Ro k lub i 19 49
f or ar be j er e pi Nak5kov Skibs værft og v a r f ormand for kl u bb en
i ndtil s i n dø d .
A INDLEDT BADESÆSONEN TIDLI GT.
r Øv i t v ar Ib Sommerfe ldt ogs å
Som, f orh ~bentli~ , de fl este har
bemærke t er de r bl evet et flot

træner ~ennem a l le år ene .
UtR l lige er Danske Meste r skabe r

area l af blo mster og plante r pi

og deltage l se ved dive rs e NM , EM t
12 V1 o g OL om Ib s r oe re s tå r bag .

Et kendeteg n for Ib So mmerfeldt var, der udsæt t e s l stk. l a n_t ur sflR~
at han ~ennem hele sit l iv her være t som l. præmie i hver k l asse.
en person, der 100 procent er gået
~viB v e j ret dril ler med stærk
ind for, hVRd han har ment var rig- vind el l e r lig nende . tager vi i

Dyrehav e n istedet. idet al le m~
des ved Røde P ort i Klam p en bo r ~
ved Stl'andvej en klo 11. 00 . Her fra
omgivelser. men ingen - hve rken
vandrer vi i samlet flc( til
hans rL-;tige venner eller flfjender ll
vil sætte spørgsmAlstegn ved hans
Ulvedalene, hvor vi s~iser o~ afidrætslige bedrift der er enestiende holder de planlagte korikurrerLcer.
i dansk idræt.
Om aftenen vil der være fællesspisning og fest i en af de køGILLELEJE ROKLUB har nu Il både.
benhavnske roklubber.
Gilleleje Roklub markerede forleden ALT VEDRØRENDE TUREN KAN MAN LÆSE
standerhejsningen med at søsætte
OM pA OPSLAGSTAVLEN I DSR.
en splinterny træbåd, der er financeret ved en effektiv flaskeindsamling blandt klubbens medlemmer.
ROSPORTENS DAG.
Det er første gang at klubben inveTraditionen tro arrangerer l~n~sterer i en helt ny træbåd, der er
tursudvalg et Rosportens DAg, so~
en 4-åres inrigger.
i år fore g år lørdag d. 28. ma j .
Gilleleje Roklub. der blev stiftet
i 1981 har nu hele Il bAde.
Vi starter med frokost t L y s tbÅDe fire af bådene er 4-ares. tre
dehavnen kl.12.00. h~or vi vil
er 2-ares og fire er single-scullere. ~ør ge for lid~ underholdni ng
(Jod le -Birge. RED ... ) ... ,..
lotteri og naturligvis en velFÆLLESTUR TIL STRUCKMANNSPARKEN.
assorteret bar!
I anledning af Kr. Himmelfartsdag
Ef te r frokoGt e n er det t id f or
den 12. maj. arrangerer Københavnsef t ermiddagens konkurrence, hvor
Kredsen som sædvanlig fællestur til
det g ~ lder om at samle SR man ge
Struckmannsparken (Skodsborg).
poi nt s o ~ mul ig t sa mme n t il e n
lo dtrækn ing om en si ngle - sc uller
I tiden mellem 11.00 og 12.00 vil
s kænke t af Køb e nh av n s Kre d se n.
inrigge re i stimevis ankomme me d
De det a lj erede k o nkurrence ro gle ~
mas s e r af akt i ve roere. som her efte r
foreligger ikke p& nu værende
vil indtage d en me db ragte ma d i seltids pu nkt , me n de t ligge r fast ,
s k a b ne d d iverse dr i kke v a rer.
Bt de t bl iv e r en ell er ande n f orm
f or oriente ring s øb me d in d la~ te
Eft er frokost e n fort s ættes der me d
opgave r . so m Rkal løse s under forGkell ige k o nkurrenee l' ti l rette v e js.
lagt af ;ioklubben II SKJO LD".
Der g iv e s na tur l i g vis 0BRÅ po i n L
13
tigst. Det har gennem irene givet
knubs til både ham selv og hans

for r oede km

so~

vanligt.

N~r

d agens konkurrencer er slut ca.
kl . 15.00 er de r af s lut n i n g i LystbAdeh avnen indo n hj e mtu e n st art er.

PiNSETUR

Se n ere på da~e n m ø de~ vi alle ige ~J

i de t Kø be nhav n s Ro kl u b vi l være
vært er v ed en af lre t s s t ør ste begi v enhed Ar, n e mlig den afs l utten de
fælle sspisn in5 me d e ft erføleende
fest t i l ud på de små t imer . som
i år afho ldes i for b inde l se med
af s lut n"n en af la ng dist a nc e kap roningen Po rt af Ca penhagen .

Hvad med at komme med på
PINSETUR?
Tur til Det sydfy nske 0h RV
eller
tur til Sm&landshavet?
Tilmel ding på opsl a gstavlen i
Slynge lstu en - kie derop!

Fæl lesspi sninge n s tarter kl. 18.00,
og pri sen vil være ca. 90.00 kr .
pr . pers on . For dem . de r i kke øn sker
at s pise h~ r, e r de r adgang e f ter

Holdsætn ing den 10. maj

k l . 20.00 for kr . 20.00.

NB: Turene er ikke ,å.bne for

Kl. 2 0 .30 vil der så blive t rukke t
lod om den ud sat te single-sculler.

LÆS YDERLI GER E OM ARRA NGEMENTET
OPSLÆGSTAVLEN I KLUB B ~~

OBS
OBS
Vor
k.kkendame
Jytte Nilson, er
blevet boligløs.
Vi
vil
jo alle
gerne
beholde
hende i nærheden
og Jytte ger meget
godt
for
klubben, sa alle medlemmer
med gode
forbindelser ber
fluks se sig omk,-ing.
Jytte er
ikke så godt t i l
bens, sa en beliggenhed i roklubbens omegn ønskes.
1.-2.sal er bedst.
Det skal være en
lejebolig,
og
lejemålet
skal
være permanent.

kl. 20.9..2..

kaniner.

PA

En advarsel ...... ..
D!n store slygq! skibsoptlipper
er ~n4rt pa færde igen. Alle 0'kildningsstabe uden skabskort

for 1988 vil blive klippet
1.6.88. T.j fra opklipped! skabe
vil blive bortauktioneret ved
f.rstko •• ende lejlighed. K.b
skabskort nu, Fas i baren, 10
kr.
Mvn. fra KLIPPEREN.

m.v.h.
Ib
J0rgensen.
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DE.R VAR ENGANG
~r~nd

Kære læsere!

I 1946 ....

••••

foreta~pr

han sig inteL

andel..

Vi brin~er
her anden halvdel af
o
langtursberetningen fra 1946.
Vi har i mellemtiden desuden fået
fat på navnene på deltagerne fra

Selvom man pAFl. t"n LFlIlf{f,Uj"
selvfølgelig principjp.lt pr

de ng a ng . Se lve beretningen er
for f at te t af Knud ~'\I"rregllard. oe
de lt a .;,
~ e rn e v ar NielR Helwe2 -L raen.
Ka i Rieh , Kai Lunøe, Palle Lu nøe.
Einer Myr up Ka rl se n samt J ørgen ,
hvis e f t ernavn ikk e er b le vet
r eda kt ione n oply st .
Vi v i l iøvrig t med d et e afsnit
illu stre r e art i klen med nosle
a f d e f o t o s , 30m e r i d e n udmæ r-

l i gt sindede

~l

menneskefjendsk, har man jo
t~d

en

vi~

te n. og v i

O m ~an g

me d de ven-

St~ mme r

tr f

~

IRn

Ky~

Mængde h y g -

p.

g Al i g e og gæstf r iH Me n np. s k .r .

so m i kke vid s te Hl t d pt 2 o dp .
ri R
SA. A.

v i ll p gøn:.

1'01'

Vi

0 .-.

hl(-'If

b1l dt i ndp,nf or i rJ p ,i 11 ~p P .... .i-

!'1o?1st.llp.r .

h v or v i. gensidi .9."t. S <" C!" -

te at. f:inde h rl t .

IHi

-":If

hi .Ancl ... n .

kede f otomappe , s o m r edaktionen
har flet lov til at ki gge i.
--0--

Anden og sid ste del af
SO M~lE :1S0L

SEKS SYNDERE I

(Langtu r sommeren 1946, Kristianssand - Osl o)
Nog l e af os ha r 0jph lik kp. hvor
al~np.

v i f or8 trækk8r Rt være

andrR slu tter si g SammAn i Klubber .

SOIll

med en fi lJl lf'

Af

df<t.

parf u merede f r a Than i n og Ap pe l
undf'r Arme n i F'æ l lA s sk8h vAndrp.r
he n bag d e t køn np.~tA Tr æ 1. Skov en. AI Anp Kaj

R

g~n~k8

hævpt

over s8ada nn A pr imitiv e Udrol~
el . e r. hvilk At m Ask e ~o g hRr
no~pn .

sær l ' ~A

Evn R, Bt hRn

~~

n

ng f' l

PRl l,,?-.

sk

ri,~ ! ·

r. Cl r rl,

II;!"

dpnt.p.:r' r () f'~r n p_

dpr

(

Alt i ~
S

t ' )

j

-

a ;q v i .i '"'

Rltjcl nogAt mæT'k1i,gp llrl

l

Sr.1J -

t r Atljt.i OrtP11p

11-

en sar tede Paaklærlnin . . der unæg -

har set ham Dp j~e. SsasnRrt v i
har sat Foden paF.. LAI'H l . h e,gyn d p. !,
han at tegne . og i

fr

ner

sin natl ll · l .ige ForkJA r'in,O: der i .

at df<r en dnu ikkH pr

Rort~:n t

l.eliu: ikkR h l ivpr k ønrt8Y' p ,·lf
lig,gR SAmmpn s tllVp.t, i

V8RKen Til -

(
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.... )

PR

.nr>!1"' .

~t.

· A ' 1 c! f ' .

.

i'J () r

~e

p

r

A

f

0 Id:

t.'

1 m8

-

e t lunef u ldt . 81 Aft. pn 1æ,gg ~1l'"
RRS d fr ed8 i gt i n d ti l
on l i le ø og h inj pr
pn til
a n Ri

Kli ppP D. for næRLp MnrgAn at
o pdagA , at B de n liggp r og svæ-

ve r højt OppA pAR n ogle Klipper,
idet Vandet er sunk0t An M8tpr
eller l i gnende . F. anne n Aften
g a a r man f r edAligt t. :l Ro Ar t er
at have bundet Saadene t i l 2
~;maa Landgang shr e r . Om Na t t. e n
vaagnp r al I p ( j fr . d og str ak ~

br ød fr a alle Vinkle r. me n de t
var ude lu kket, at vi kun de komMa i genne m, og vi maatt e derfor
vend e i den taarnhØje Sø , hvorefter vi i Løbet af ca . l Time
naaede det Stykke tilbage, som
vi havde været lo Minutter om at
ro ud. Det var meget spændp.nde
og dramatisk. og jegt der styrede den ene Beed, havde aldrig
drømt om, at Baede.ne kunne klare sig i Saa høj Sø. Det gik
imidlertid fint, og bortset fra
det Sprøjt. som naturligvi_s ikke
kan undgaas, kom der ikke en Kop
Vand indenbords. Da vi imidlertid var kommet i Læ igen, saaledes at Foretagendet ikkp. mere
var spændende, men kun besværligt, skulde vi ro op mod en
stiv Modvind, og her kunde vi
ikke mere klare os med at kure
op og ned ad Kæmpedønninger, men
maatte slaas med smaa krappe Søer, som jo altid ser sit Snit
til at luske indp-nbords. Da
Fyldningsgraden var noget forskellig, endte det herefter med,
at den ene Baad med Palle, Jørgen og Undertegnede søgte Nødhavn i Nyhavn. m~dens de tre
andrA roede videre til Grudal.
Da vi havde s l uaet Teltene op

ne d en fo r ) ve d At Brøl fra Jørge n , dA r har opdagAt, st An mæEtig Sto r m er blæst op. og .:om
sta a r midt udp i Vandet for at
f arhina e, at BAadfmfl knuses mod
hinanden. Alle gtyrtp.r natlJrli~

vis ud, undtagen Kaj, der fr~
Naturens Haand er indrettet S8Rledes, at han ikk~ kAn vAAgnA
pas mindrA end At Kvarter. Da
alt er i Orden igAn. og vi 5 andre gaar vaadA og forpustedA omkring. medAns Baadene paany li~
gAr forAvarligt fortøjede. kommer Kaj vaklende ud med forvildede Barneøjne og Haaret st~iti ~ -< "!'

". , :. ,~ . •

1+

Næste Dag skulde vi til Kragerø.
hvor man er nødt til at gas At
Stykkp. udenskæ~~. Ind~ vpd Risør
hvor vi havde vor Lejrplads, saa
det hele forholdsvis fredeligt
ud. roen da vi naaedA forbi den
sidste skærmendA ø, viRte det
~ig,

at Vandet den Dag slet ikk~
var oplagt til Spøg. Vi prøvede
j ca. lo M5nuttp.r ~t klare os
i~ p. nnem (jp kæmpp.højP Søf,r, der
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LÆS 1 lÆSTE IL ~

hver fpr sig, viste det sig, at
Oppakningen var saa snedigt fordelt, at vi havde alt Servicet,
medens de andre havde al Maden.
Vi fandt dog frem til hinanden
over Fjeldet, hvor vi havde et

-OM KØBENHAVNER-STAFETTEN, vil
DSR kunne gøre sig gældende h~r ?
Der deltages i to ottere for herrer

og vi har også en stærk dame-

hjerteligt Gensyn i en Landhandel. dobbelt-firer med .
Redaktionen vil være på pletten
og næste Dag samledes Baadene
for at følge slagets ~ang i havnen.
saa paany i Grudal.

KR. HI MMELFARTSDAG, kan DSR vinde
et langtursi'lao- i konkurrenc cl'ne
i Struc kma nnsparken, hvor d e r konkurre r e s pA land sa~men med andre
klubbers roere.
I NTER VI E'v-l

nr.; v }) ALLE

RØR SG ARD ()~

all e d e n ye roer e d e r f ors03e r
s i~ i k 3prQnin gs b ~ d e på 9a2 sv ærd
Sø,

- OG OM rOINSTRUK~ION~N I DSR .
Hvor mH.n!~e

nY R roe

p.

h ,<t r' I'l(-'ldt

t ·i

fø r o:;tec.; ' nq; roture i bO'3yndcLe n
~f

S ~s0 np.n

~edakti o nen
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19RR ?
u nder s ø~e r

s a ~~n .

KA' FRAKKER FLYDE ??
Kajak - in,trnktion

KA' JAKKER

Bp.gynderinstruktion start e r mandag den 30. ma j for roere, der aldrig har roet
kajak.
Der laves et inte n sivt kursus fr a mandag den 30. maj og 5 dage frem til fredag
den 3. juoi. på kurset kan de r være la deltagere. 5 kl ~?OO og 5 kl l8.JO.
på ku r su s vil man lære ro tage t og r otekn i kk en. Man vil lære at få balanc e i
båden og blive fortroli g med at ro en ka j a k. Ha n vil dog mangle teknik t il a t
kunne gå ud i større bø lger og ro 1 blæsevejr.
Når denne uge er gået, vil der blive instruktion tirsdage og torsdage kl 17.00.
Ti l me lding til kurset på opslagstavlen ved køkkenet fr~ søndag den 8. maj.

"

For de der allerede er under instruktion, men endnu ikke er f~rdlge, vil der
blive et par genopfriskningsaftener nemlig tirsdag den 24., onsdag den 25. og
fredag den 27. maj kl. 17.00.
Kajakkerne er anskaffet under 2 forudsætninger:
For det første skal DSR's kajakret kunne anerkendes af Dansk Kajak Forbund, og
for det andet skal kajakkerne være en naturlig del af DSR og må ikke udvikle
sig L et modsætningsforhold tIl robådene.
Det er derfor besluttet, at man skal kunne følgende før man kan få kajakret.
Man skal have styrmandsret, samt vise at man er 1 stand t1l at svømme m1ndst
600 meter på åbent hav.
Endvidere skal man vise, at man er i stand til efter kæntring at rejse fartøjet, gå ombord i det på dybt vand og derefter føre det videre.
Man skal kunne svømme med en bordefuldt båd og senere tømme den.
~ndelig

skal der skønnes om vedkommende er i besiddelse af fornøden færdighed i

at ro.

Når man har fået kajakret gælder følgende regler:
Alle kajakker skal medføre en godkendt svømmevest. I perioden 1.10 - 1.5 skal
dea være på.

Alle kajakker skal medføre overtræk, og ved roning

i

mørke skal man medføre en

lygte rede til brug.
Kajakroeren skal følge kystlinien så nær, at roeren stadig har føling med land.
Ved føling med land forstås. at man under alle forhold er i stand til at bjærge
sig selv og fartøjet i land. Han må kun ro indenfor det dagl1ge rofarvand. Der
kan gives tilladelse til langture efter ansøgning.
NB Hvis der er nogle enkelte, der vil lære at ro sculler, kan de dette sammen
med kajakroerne, dog kan de først starte tirsdag den 31. maj.
Kell Lauritsen
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To langturskaniners indtryk fra en tur i Smålandsfarvanctet.
Vejret havde været ... almindel igt pragt fuldt i uqerne op til pinsen. At jord og himJ:lel så skulle stå i et fredagen før t.uren,
er vel blot skæbnens ironi. Vi blev Illeget våde den dag - og
'det var endda inden, vi havde set skyggen af hav.
Fredagen blev brugt til at købe spandevis af mad ind i Vordingborgs Irma . Der kan siges meget om den mad, men det IT.est bemærkelsesværdige er, at ALT blev spist.
V1 var 4 tO'ere, der ha'dag ctartedo fra Vordingborg ro k: lub .
Vores falles mål var T~rø, hvor vi efter planerne skulle holde
gallamiddagen. på grund af vejrgudernes ikke alt for gode hu~~r
blev lørdagen en lige så kold O<J våd oplevelse som fredag en.
Men sådan noget virker ande~ledes, når man er i en robåd.
Vi var ~eget forko.ne, da vI nåede Tærø; og det virkede egentlig meget pudsigt, at vi straks skUlle s l å lejr i en lige så
kold og våd skov, hvor solen ikke havde s kyggen at chance for
at n6. vorea kolde tøddar - i stedet (or at ligge nede på den
lune strand i al tangen. Men d" solen tor hmgst var begyndt.
at forsvinde, betød det wdddllllbart ikke a6 Illeget. Ga llam idd agen
den aften droppede vi, da det vi.te sig, a t kyllingerne var o~
end lIlere fortrosne og ubehjælpsolllllle end oa selv. Den mad, der
langt om la0ge ble v anbragt toran os torknytte og sultne kaniner, var ailllpelthen suverænt det bedste målt1d, v1 længe havde
s.agt. Og der var nok at det!
Da vi overn"ttede den tørste nat i Vordingborg roklub, f!låtte
en vis kanin vÆkke en vis veteran kl. S to r at bede 0111 en smule
ro. Det hjalp, lIIen Tærøs kombinerede militærbase og internat ionale lufthavn holdt absolut ikke pinse tri.

Lejrbål er en god ting. vi havde et par gode, hyggelige stunder
rundt 0111 et sådant. Vi lærte hurtigt , at et bål kan slukkes
med aange former tor tluidulII (udover vin naturligvis ••. )

"Karen ,

Ran~e

og Bib i sp i ser i det gronne på fogo ".

PA tred i edage n b lev vi ang r ~b o t af ryg t ern e 0111 en yderst r" rliq
hønsev irus, som Mikke l dog ml Il t e kunne steges væk på la minut ter. Udove r frosne kyllj nnc r v ~r der an d~e mere levende væsener
a t fr yg t e . PA Tæro g Ar der hest e og køe r fr i t o mkring , og da
1l0cJen me nte at v ide, at køer s piser sO ~' ende r oere. murede vi
08 i nd e bag en t ørres nor om natten . Vo res l!Ied br ~gt e ko- psykoloq
fort a lte dog ov p rbæ re~d ~, at vi b lot skulle t ræ kke den pAt ræ nge llde ok,lbn lng i hlJ l e n , sd v ille d en f ors vinde ~ ( sig s e lv . Det
næ ~cst e, vi ko ~ de k~c r , va r dog, d a en at os p ludse l ig en t idlig mo rge n s t od i ko kasse til llJng t op a d ankl en .
Vi overnattede begge nætte r på Tærø. Manda g morgen opdagede
vi , a t et yderst i nteressant ski b l å i kke lang t fra vores lej r .
Det viste sig a t være en t I o k hyggelige me nnesker , der ha vde
dannet en kl ub omk r ing vedligeholdelsen og terl croni ngen ~( e t
selvbygget vikingeskib. Vi nærmes t t vang de stakkels mennesker
ti l a t give os e n tu r , hv i l ke t absol ut var e n oplevelse . nåden
var beregnet til enten a t bevæge s l g ved hjælp a r sejl e l ler

ved h jelp a t 8 r oere. BAden viste sig at indeholde 8 komplette
set lIIed rulle s~ e r, s piendholter, svirvl e r og al t de t de r . på
se l ve bå den kunne de r vere 12 per soner - og hvor _III det væ r e
her ligt at vere de 4 andre.
Det var absolut e n de j lig pi nsetur - en yderst de j lig og yderst
lære r i g tur . Selv vej ret va r pragtful dt de sids t e dage: svag
vind og sol t ra en kl ar h bnlllel (næsten ). De t at vas ke kar t oflerne i ha vvand er noget lilan vænner sig ti l . Det at vas ke bestik
og g ryde r o p ve d at skylle det i sallUUe havvand og blot tørre
det a t !lied WC- pa pir er egentl ig egsA til at ove rleve. Ma n l~rer ,
a t ky llinger smager herl i gt, nAr de har været tab t e t par gange
ned i bå let , og a t ilia n h urt i gt vænne r sig t i l at igno r e re, at
dem man er sammen ced på mange lIIåder trænger t il et bad .. .
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fordi der i den ~r.d .anglede !od
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lIusi k 1.11 at fylde de lan~e pau.er ud RQddt'orbundet. . f'inhnd ol:( Skjold .
"'Jd .
!øvrigt skulle vi be; _~e dage hav~
set et andet DSR-hold
1 denue
iI~SUI..TATER .
bådtype
,
idet
Blrilt.tlt
Han,l
og
ItVrNDER;
T1n& Bech~ård var tilmeldt her
Hette Bloc!!
:"or sl n.j!: le - ecu11er Ilenia:" t. letvqt .
OesvlIIrre mAtte holdet e ndnu fI nilln;::
o~ lørdalcn deltog ni hold 1 ~enne
afmelde . pA ~ru nd q( akader , Det
p!dkltl8:le . hVOTi.'Ol· dt"r vur indledende
havde ellers VMret nok Iii lntereeheat .
~Ant ,t ~e rle to DSR- hold ro ~ od
)et t . .... "lut. ~ ,,' " .. IH' it le1"rt . 01J !tk:Jl h inanden .
•.~ 1 f : .~ . ., - t I.. : :b l ':"." ",!, '101nd., 1,
HESULTA'BR , MOD:
,:.be r ; . ". , 'k~' ., ~, - ~ y n ,!by ,
O•• iI. 1 r l.,n I " " '''Ir V ,~ t t .. Bloch lMl nit.1
Arder;;; are I I! Ra:allssen .
; oat roende og vandt helt klart
ny rOfll' !!leJ dllbut. v~d .id~te år ~
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d"n If'

hee t 0i Kv .lifi cer-ed n si~ til final en
..ed en 2 . plads .
r fin"len lI;'tte Ander s II _ja" !:led en
6 . ~ o, sidllt.eplad" e f te r Koldin; .
Stavns , Rln~sted , Sorø og Roskilde.
~j s ~e havde de t iå~t Ander s bed r e ,
hv1:1 han oli! Palle il:ke hllvdo beg:1vtot
s i~ ud p! e:1 fodtur 1l4il5 • .,rd .s_
r undt inden finalen ! !I
5øndaK Kve lificered e And ~rs eig ikke
til finalen. H.ste 41sng de.'1ne nye
t" l. ntfulde roe .. er i aktion e r 1
Bra brend den 18~19 . j unl!
TO M ""SM!!SS!N

BEiiT P!!AI!I SSON OG

BO V!5T!RqARO , deltog alle 1 IX een. A
letv~t •
Ingen ef holdene nsede længere end til
se mlrinelerne begge de ~e .
BJAIlN! ?iL'IANq OG

.~SI!USSFlt .

har

~ennem

lønie .. e tid tr~net hårdt o~
VIIII'et i f lere tr.,nln~sleJ .. e, f o r et.
pr.ve mulIgheden i et kval i fi ce re ~i~
til 0 (...

Ved denne r e~a tt.a akullo hol det eede
el s terkt nor,k hold ~ed Al f Han'en o~
Vetle Vi n Je . Oisee t o n o rd~nd vandt
9~lv sid ste Ar 1 do bbel t-fir.r ved V~.
Ved denno reietta o~ vod de kooGend~ ,
eksperiClon terer nN·r\I),.. ... rjo>ne 1øvr h ; t.
~ed r onln3 1 SIIInb';de - o-,:så .. ed hel!·
blik på en Aene .. e udu gelse ~ dobb_ l tf ir"!" til Ol, .
F.. rn~v nte Alf nensen er j o o!:s6 en ~."'r
naJe el!~e .
Udove r D5R og n ord~nd en e ~ 0dte el
81. .t!rkl f i nl k hold e"d bl.a . I{.rpplnen

."

.' .,_'o..

"Send!!!! .

,,

,,

" ". ..
,
..).'.r.·.," ..,,. , r,. ." , ,. , , ..
-

op . De T

~

f,,~

. , " ,..

r'

:"Jo

l

.,j

.

o

:(i t" ;
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LAIL.IIA~ ..1!Q~

Il BIAN

OSR3 førsTeh old 1'1~ til finelen.
hvor rie t e f ter fh't r o nin.~ be"'atttt
e n J . plad e . E!tt r 03R l i 6 . 25 . J4 ,
2 . IlIr run /O .. uund 6 . 27 .H. J . DSnll
TAlJ OG ~ OP.TZN 6 . 29 .00 . L flniand 1
6 . ')6. i l , SI d s t bln SPIF og Odl'ns~
IAN BADEN OG /!OHTE/f 'tIBfA:-l

r oede ydQrll~er. hver 9in~lo - eculle
O" lorda2en , hv or det l y kkedes for
Mort en at kVNllft ce re sl! tl1 final
Rer blev det t11 en 6. plada 1 et
~e~et skrapt eel,kab efter J stærke
no rd ~n d. en s va nek , .. fra Stronatad
() ~ t"e nElarka nye ,te ta lent i 'ln.:l ~.
eculle r fra Helein,er: Jene Jerf.n
TrslIlII .
JEMS ANO!RSElI
r or eoe s~vanllllf rl ates .an til
at S~8 : eln'.!le~aeuller.
ae!qe dage .tillede han op 1 aenior
AlI . hvor det bln t.il 'n 2."I"ds
ud af fem hold. G"n.ke ~odt 1 be ~
traltnln~ ~f at det her knebet &ed
t.ræninJen her 1 f oraret .
~n l(od rer;lItta vllr elut.. Nænte ~en;
vora t Q~r~ e r i .k~ l o n er 1 ekriv en
't und ved NlJtlebur s ReTl ttaer" hlor
r8d~kt io nen selv rol p'elj~
~od.t
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hver formiddag,

diskutere

~~d

PH. ..::~r.,· J'~ 'I 16..~· lIat. "~ri,"n"!
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P111ton

værk "f't4t"m" e n
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?

k . ;n<!t l l :-~1.

'il

bo t.~, nede

1 s it

J" or3 0.~olse

'1\

'tf

Jtvindernds 183"1I11«e udvikling
en utUgiveliC l11sforaUelse .

$O~

I middelalderen ,vandt 1nte:-e5 ·

h~~

o. erteroiddaien . Han :llenLe de:. -

lien r or leleaae\'elsor ruldrstænd.l.!t .

iani . at. der

"an skulle kun hen'five s ig Ul
psyic:iske syslar , ikke på nogen .. åd e
pleje sin fysik .

II.kull~

være

11iev~at

J:I ... niske og dllL .. u,1ske .

.. elle..:

de~

~'J'elBk

e:ktivHet Bkulle ikke blot.

~tlæulere

valv.ret. men

I for:-ige århUndrede begyndte ~8n

og~å t~nke·

e",len .

Atter at tage

H1PDokrll t,a8 t,111alido laea.,,,vol·
:lorne stor bat.ydnlnlj: vad tin r.klto
aT
PjgeU e o t.lht.nnde . DerlQoØ
hlln
beky~rot for idrMt på højt niveau ,
idet nan o. atleter 8kTllv~ ••• 8andheden er iaidlertid , at in"en leveT

yar

=~re

aU:Jdhedsskadeligt end de •.• ~

do~

1dr~t~en

o p. " ange

imod , at kvinder skulle be.

.;:yndc at dyrk!! idræt , medena nog le
gnY gyanastik til Akævtvoksende
piger . Andre rrelllhlllvede . at. «vinder
b lev stive , hVIS de dyrke de aandlige
evel"er , een kun!'"!e dog anbefale
!lytUtn1ng . r oning og t&nn1l til levindor Bl\.lIt hocklll.~ptl , aen kun nAr de
me~t ud satte eteder på kroppen blev
boskyttet.

Sel·li'!;t fl!lIukt og ~:undt , een ts r:lan ~t'
at ridnln1 var , lien øf æst~tlsk8 og
sundhedemlfss1!j:1I

i: ~ u ndfl

kU li br uc;tI dUlcs!ldol.
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b ,n·d .. dSI:r8rne
tilalutn tl:~

hertil kan n.vnea , at en densk

kvl~de

lt!'lj:e direKte forbød ht'rreso.del , ~ det
hlln llilll"lte . at en s idan kunne !j:he
fre.fald nI" llv.oder"". Amrll hævdede ,
81,.

piger ikko ~~tto dyrke hejde~prl ng ,

da de så ville udlætt. dares underllvsorp'aner i rystolse" , I"IY i1.kct kunna
vær e slr9.dellli:t .
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ro~
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se nd t.e ha n l 1841 et brev t.tl a l n

OVERTRtlfING ?

syll~rlnde

He nr iette , d" r va r g l f t
!;la d hanl ...l d at.e brode r . der va r bis -

Del il _Id o l'

kop 1 Albo r g .

.e f'e lII.n lren. r, J o b a d"" bUver

r
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hve r li nden dag ,
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h ovedr egel. al. jC"
~ r en~l _

0l he r ar vi Qaget fora ke l11te .
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Dag det d ag lige Velbe L'i ndende til Oll
q8ae r fra enh ver Sy~d o o , Jeg har g!lllet

e j kan

8011

Tanke ,aa Tun; , at aen

~idll,!ere

~a"e

fra d e n. H-s t er Noge n at.
S4nd he de n e r 1 Bevege1aea . aaa ge a er

~. n ,!:

.ent" lII"' n , at t r lll nin.,e n

'" kulle " i IiI ra o ndt- , fer ete t. I:oI E'v
,> c d t. . dette I!I'; "l~!la

jeg fr I'! a lle a y ge l ige Indve nding. r .
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Haar man aaaladea blive r ved al g a a.
_ a llll gllar det n ok ••• "

Dt!t. :a:æ1der

0 1:1

Ikke 'ilt " .. Id
at lytte ti

si n kf'op . o ~ helo t i den f1 n d ~ ~n
bIlIsne", .elle .. tr~n~n!t 0<1: h vil",
Vi "kaI tr æn ll kf'.r rt. .. r,.e i nd

ATLETER S LEVELSNCDE
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k r OPP'HI oll: ikke ud t.f d"n .

'lutnln~.n af f o rr 1ce irhur.dr.de

begyndte ~lI.n at unde r _ ..~e t id llJII!re atlete r, harunder d~rel I e vele~!·
de 1 f o rh Jl d til n o r'uil l:oe fol knin .l ·
H8n ~e

u~da r sø!clsn r

lk lw var

~o~~ n

v i st~ . at d~r
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df tjdl!~6r o t.opidr~t.øn~nd , Uat
blev p.lovist , a t de levede l !.111"1crc
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STFO'(EN IjATT~ " ØFTES OVER r StI
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" OH DET NU ~~ s.4. SUNDT AT GIVE
ALT , ?lVAO HAN :IAR l SIG I SP OR ~~ ?

Detto

~ælder

f or såvel topid ræt emznd
mot i onister. El l er s
lelln det fere 1,1 1 ove r ~ r/llnl !l." , SO"
betyder':

so~ n l cindelJ~ Q

l . Kronisk

~ræthR d.

2 , ldræhpl'.Atetionerne bliver dårligere .
J . [.y, ten til
trrne er v.k .
bliver UOGJI!:!!r,,;eltJ
irrita·
bel.
5 . Der o petÅ r II.ppetit10shed fordøj'
oleesror l tyrrelAe r , dårIIi natte sø\l'n , hjertebanken og \l'æ:;:tteb.
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For de fleste ~æ ld ~ r det . et al l.
rettet kondttionntrmnl n{ tr~ 1,11
flr l t8 n~e oe u~or. O l' nok . U!l.d o r ~r æ .
nln~~n Akal ann vær. le t forpuet o t ,
80n ikke .erl . end at ae n hsr det beo
h8.i elt l!' t . Motion , tl'lor ato r e lIIullkel.
grupper kommer i svln~ , e r eest efr,ktivt . F. eks . er hurt1 ~ ~en~ . hurtig
c ykl1n\{ . lInG'so.ftt lob og 11,' 111; ~ Y. '
nsstik ; od .fto ti o ~.
Hv ie gsn prosser Sit . dll~ ud og d a ~
ind , hvad e nt on dRt er pA id r æts_
banun , o lle r God :! Q:1jj; på fo rt ovet på
ttn lIIåd c . hv or "'.!I n flt, lI Liv . .ftUH kl er,
011:I:Ie soner o:{ led . 0t rol er aii: tU .
ta30 nd , træt , ja så iHlr :len QVllrdre.
v~t sin øot1~n . o~ dflt er ikke ~enJn .
~en . Id ..... t. DOtton eller fy sis k Idrtj.
vitet !lkal f~1' 5t. 0'1 frtl:lll:lost lIore oS
ø~~ den da1 li30 velv~ r o .

Er dett e t ilf.ldet . ~ A r .sn overd r evet
eln ldr~t · HlI.n her Ik~ e fund et ~ Ilen- Art lklen Ol' hentet 1 bladat "HEL SE" ,
nr . J . A?RILI'u.J 1 <;188.
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kO'l:!lf'r.;JfI ll;;or føl!1:"r .,,t r tl$ten _
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FEST

FOND OPRETTET 0.170 JUNI
~Okl

nævn~

Bl~det,

fond

sidste numner af DSR-

i

Der er vist ikke
enin~.

er der blevet oprettet et

?ondet blev opret~et pA den da~,
fl v eT Gud ffillnr1 Se h.'le k v il10 v 23TC
fyldt halvfems ~r, den l7/~-l9B8.

da~en.

arran~ementet

man

p~

op.
Gerda Schack var dpr sammen med
~athilde.

u~eblades

journa-

lister var på pletten. o~ redaktionen bringer her et

uddra~

fra

so~_jeg,

d8jli~e

nøJne damer,

der sky slog øjnene ned.

PA ROTUR

~ZD

KONGEN.

kendte af nutidens un~dom.Derfor Sk8l det li~e fortælles. at
han i høj ~rad var en aktiv

sportsmand, ikke nindst pi r08~or
tens ornr&de. Sammen ~ed Frederik
IX har han

Ekstra-oladet og som "Bra Brille ll
SF.!.

ser

Gudmund Schack er sikkert ikke

repræsentanten for kongehuset:
o~

o~5å

hvis man ikke er så blufærdia
':>

lere sammen med kendte ansigter
inden for sportens verden var mødt

Flere avisers

der har Sd sT'111kke lokaler

v:::ocs i salen, hvor de i~dbucite
~æster samledes, er smykket med
et k2mpemal~ri af stranden. hvor

hvor mange kendte skuespil-

Prinsesse Caroline

idrætsfor-

som studenterroklubben. Den store

til minde om Glldl'lund Sehack.

DSR stod for

no~en

ture i

det ..•

delt~~et

i

~an~e

ro-

kapronin~sbiden.

tjen han gj orde 01så en enestående
'!.år i

indsats i

St.udenternes Roklub v<::'ri Svanemøllp'Tl.

Den røde løber
vf\ntedes

,"'A.n~

V;:jT

la~t

e riotabili

ud, for der
ter,er.

o_r

den Olympiske

Komit~,

dertil kom, at han under be-

sættelspn var akLiv i
kampen.

modstands-

Flagene vajed~ - et sk~ttAt merllem
skulle fejres p~ sin 90 Ars fødselSr

Der blev serveret smørrebrød
dag. Men fødselarRD, Gudmund SChack, med drikkelse, og si bl.ev samtalen
var af g ode sY'un.df'. i 1cke t i l stede.
hl.lrt igt mei5et li v l is' tlan hen?;B v
Han døde for et h<'llvt !ir siden, men sil=(" t.il minderne af den s la c.; s ,
m~n da har lov ~t have. Ved et
hans enke, Gerda Sch8ck, var der,
hord fandt jeg Pall@ Huld sammen
og hun sad til bords med Arveprins
med fru tlø:;he, hv is rette navn
Knuds ~nkR, Prinsesse Caroline Maer Karpn B~rg, o~ hun var spændt
thilde.
lyttende, mens Palle fortalte O~
Ti l l!I inde (1[[1 Gu rlmu nd S~h fj c k
fordums tider.
blev der grundlagt et fond. hvorfra
der

~rligt

skal uddeles legater

til sportens

o~

modstHndshevæ~elsens

i?re.

4

...

METTE BLOCH JENSEN
DER FIK GULD
VED
SENIOR B-MASTE~~~
-

PER RASMUSSEN
OG B3ARNE
ELTANG
MEd UdTAGELSEN TllO.l.

SENIOR 8 LETV. SINGLE-SCULLER
METTE BLOCH

~

OG
Til

BO VESTERGÅRd

OG

PER ARNOLdi
DeR 9 8+ oq, 9 4- DeL7~qe R
*3 Le7vÆq7s VM 9 MILANO
5

:JERNILLE MEOIJELER:

STYRMÆND TIL ORMEN

DA no Rj'.1,SN ti ik.k e er nær så utæt som først antaget, ja -

fa~{ti8k

tæt at den er bru~bart føl~er her en liste over hvem der har
styr;;tandsret til I!OR~fEN!I.
Palle Rørsgaard
:·1 i ehae l Hans en
~ogens Haut
Martin K. Frederiksen
Kell Laur:it"en
Michael Lessins;
Asbjørn Torp
Knud ~1 ikkeIsen
Møhring-Andersen
Erik Sommer Jensen
Herbert Marcus
P..a iner }-lodest
~ennine Rasmussen
Steen Storland

Hvis nogen ønsker at få st.yrmandsret til "ORMEN", så er det
Martin K. Frederiksen~ der varetager dette, MEN - det er ikke
noget man kan fÅ på en uges tid. kursus eller lign.

Man kan være heldig at opnå det i

løbet af en sæson eller to ...

(Redaktionen skylder lige at fortælle i-sær de nye roere, at
gig-otter der ligger iDSR) •••
"ORNEN II er

DST KUN SR

M~ND,

DS~

KAN STYR.S

6

tlOR11E~1!

???

så

AF
~ØRGEN

FOSS
HVEM HAR ANSVARET?
Jeg blev bedt o~ at tage
fra,

4

kaniner ud p~ roretsprøve. Det var lan;L

at de kunne, hvad de skulle. To !comrBndoer kendte de ild:::e.

To kommandoer var de

sA

usikre p ~ , at de kun blev halvt udført.

Den ene havde f~et indøvet et ne ~p t højt h~ndlpd,

s~det ~ar

V~l l S ~P

ligt at f~ det rettet. I det hele tH~et viste deres reaktioner
usikkerhed undta,g E'm ~ å "Til rnnin; l:L'lr!1I

IIRo væk."

O:"',

--------

o,. -r. }Qo
-rnQ1l'\<"~

_=:>

~-'

----~-~

--

lN':)TRllK'TION

HVAD VAR DER GALT?
"Det høje håndled" havde været ude 7 "'8(1.;::e . [le Q'JvY'i '~ e es til 6<'9.n-~ (~ ,
Ved nærmere undersøgelse viste det si!"

at "Håndleddet" kun ~lavd8 h a f~,

rigtig instruktør på 2 ture plus rohAssln

n.,,!:

resten

Af

turene

V(lY'

;:-IP r]

styrmænd. Noget lignende gjorde si~ ~ ældende o g så for de 3 Andre.

HVORDAN GAR DET TIL?
Der har været en stor t ila,- ans Hf nyp

rled l elflmf~r

i

;J.r.

v2ret s t ar s ø:r,ning t il i ns i~,r u :ct i onpYl. Hvar:l g Ør nan,
30 til

50 kaninAr,

dAr SKAL ud,

mange instruktorAr?

Hvad gør

orr, der ikke

m~.Jn,

,

tl.8T

er

mønt

h~rf0r
n~:

r

rJ (c, r

flar

ti

(hH

T,.::) r

ttlsr,r ::?k: ~ fd j?:t

riet er fHl-:;e(l:,!'i.;;endt': si-t- u at i cm

Hvordan vil kaninerne reagere, hvis de flere ~ an1e møder o g ikke

'l

kan komme ud på vandet

?

(I tyske roklubber sætter man meset ind på at få næste generation i
gang så tidligt som muligt. Her har en Rhinklub samlet otte dren~e
i robassin og givet dem to årer at bestyre. Det ses på reaktionerne,
at det nok kan kræve opmærksomhed at holde orden på mange faktorer.
Men en dag er anspændtheden o~ stivheden afløst af en rytmisk afvikling af rotagets detaljer. Og den lærdom vil sidde fast for altid,
være det sikre grundlag at b~gge p&, hvadenten den vordende roer
vil sætte sig i en langtursbad eller han vil udvikle sin kraft i
kaproning).)

HVEM HAR FEJLEN?
Når det er så fint vejr, således som vi har haft det i dette for~r
o

og forsommer. ved medlemmer der har roet mere end een sæson, at sa
o

kommer kaninerne gerne ned for at f& instruktionen overstået og sa
komme igang som roere. Ja. selv på en overskyet aften, som fornylig,
var der igen store problemer med manglende kvalificerede instruktører.

INSTRUKT0RUDDANNELSE .
Instruktør kan man blive, når man har fået sin styrmandsret oa skønnes at have en modenhed, så man giver en for0varlig instrukti~n o~
er ansvarsbevidst over.for det job, som man har påtaget sig over ~or
klubben, ved at lade Slg uddanne til instruktør, uanset om det er Då
opfordring eller af egen tilskyndelse.
'
Jørgen Foss

I)S l I Sf)1 ø
-SOf'l

Rp,:I"C!~,t,::J

f-:ædvsnli ·:: var d ,'> r' Son)

de!l første l,o,/eek-end i
Sc~dVlil , li:s

s e n-t8ret

var DSR o!!.så i

Si'ter et •.-; Nordis~(e J UTli o rr.I (;~; tC)l' ::; :.~:-j
bt:r, der afvil:ltHie:; lu>rrlCl '; . >:ik

S01~'

j ul -i.. - og

!Ir reprc::'-

MAn

denne re ::;>ltta.

VE'; d

lA

R0rs~aard

t.i.L Den Tntp('ll ;j·i', L )n · )-

Sorø-R~~atta,

d8r i

~~Ieo:et.

t.yndt. besat. idet

',~""1Jnd

l:l

R8smU"8 •.'~1I.

Alt cl r

l ø b ., r; n 11 e ri f' ø r t

rlAr( p'.

T.O 1,01r:l 0t:>: ~,1.

Det var "ikkt>-liHlrlSllOldsrOPT' rlf''', TYlp,i
Palle

0V/~['

s;

,'u'

V:lr

"" U'

d~t'

som r:ol'J.ch or:; kllll.~r

repræsentant, der var med i
Andert;' far !1'?l\nin;

Brp.Il!S

'.rar o<;så pe. plntt,')!l be'!Q:t"

-

A

j.[\:;~,

f f (\ [' r

t, i
p

.l

J:I (~

Ld .hlIF ' r ,

s "1'" ,-j l\ I.l Il

fn"r~drdf.'S.

idot hl'J.n var chauffør for hovedparten af DSR-folkpnp

- Af RnrlrR kand t p
R ~!S,lIuS::;f'tt rie r

sås vor For!lIand: St.i,,;

var med i

rE';;att..s.udval~t!t,.

Be(:I~'.': lj ''ird

sAndpli~

DSR-Bladets redaktion. SÅ

li'~;,

reportp-r.

!~rsa':7;f',n

lørclFl ~

A IT
(?? ? )

1'1ll:1

fW

~: J'r'\;0r

A.

"'; i

-

IX, h e .':::/l ld " l'

(!)(Red.,.) ~løn (lw~.

VI :Iar o?; .s,~

2.3Sj;\uss e n
dannt~t

\"areto.,[ jobbet som Blariet,

en k,qr11- o ",. "
dp,r

0:<; +'0

f :."' n P':'

fr."

'~'( ~ ' .

!Ti" ''''

:"'):->11"')'

l),]f'.·[ F (.'

} ; ': t.' )1!'

p.n let" .",nt8fi.l' o y' .

.'1"'m-

VWf'

at der udov8r den rrn(\rmRle fl

re ~ atta

afvikledes

Mps-

~ordiskp

i.!{k'c v,qr' o r r:) el' I t , J i. r ::

t erskab (\ r for j uniorkA.pr0f're..

S;J, r:l ,,'I' ;\ 1 rJ)' i -;

Dan r.lar!c

:1

ti

r

1ældende.

der Srl,:!,t, eIlS
n~ r

vor

elite holder. o '/-) P,q

bont

nuv~rAnrle

Så ledes vandt Danmtirk 6 t.i.t10r

lerklassen b Åde hos

rl~t

II n::"'ll

q:"!1 <..J i

:3

'i .

~ørA

1X JUN. B

kCln.kllT''I''P~t('pplan.

af 9 ruul} :.; e. Kun knAb

\1 ,' It'

kuI'l%11J'l' ' ll C P.,

~ode

særde lp. s man;ø

jllni o rroer~,

si~

d~I:'i1"

i.. 2X.

8ent fi'ran520t1.

s o m ud over at v ,'I? r e ud send 1. n'~ fra

H.O~r:[G ,'3

Bir ;3it.t,,, :·1,.1,(,' l

Li::l;e.l e des var L'''Ill'i

Baden tilstede med sit udta ~ ne
juniorpigehold fra Lyn~by DAmproklub
o~ sidst, men ikke mindst.
den a11estedsnærværendp. l'edp..~tøY'.

o~sÅ.

8,

nlCl}"

egenskab a f formand for

i

dren~ene

IlCi

I

An d p. r'!::"

'[ ø b v "l.r d c,'"

('

7. i I ro ' L/~ -

l)

j

.')('111n:~

- og i pi~pdobbe]t-firpr,
hvor de norske ropiger simpelt
hen var FO~ stærk e . ffi8n i Rlle
andre b~dtyper blev det til suv~
Tæn e sejre til D8nmark.
pi~erne

",
j

p.ft.~r

St,6'vns i

5./,7.'))

( S t o C k h (\ l.,., ~ : .lO 1 L : ~" ro '::
ni.l'l7,).
~inx

9

Ande r s iHi Vd,.,

s t.en

07,

SI:!.!'

0'7

p,; : \:,'

r '11' C, 'I, -:-~ s f
ti 1

O)

i'" -

''-' ' n-"·>"j

p ,; bor':::l il r

,~. n ;~.

efter sig . Når man efter afvik-

Som erindring skal d e t

linSAn af de tre afdelin ~ er
saMMenlignede ti de rne, viste det
~i at Anders havde opnå et en

li~e tilfø-

jes at disse to roede dobbelt-sculler damer senior A.

4.

plads ud af 13 hold.

ANDERS: 2 4. PLADSER I SORØ
Sønda~

kunne Anders beholde sin

placering som nr. 4 - hvilket er

Lørdag: l. DSR 7.32.55.
2. KR/LDR 7.45.42

ganske tilfredsstillende.

Søndag: l. DSR 7.39.64
2. KR/LDR 7.49.94

2X DAMER SEN. A

J ENS ANDERSEN
OVERRASKEDE
Birgitte Hanelog Tina
skulle for første
længere tid i

~a n l

Bech~aard,

Jens Andersen skulle l ørdag ro sing-

igennem

lesculler i senior A II.
Han havde været s~ heldig at få

konkurrence. I Sorø

mødte udover DSRs hold kun et

stillet en god båd til rådighed af

enkelt andet til start , nemlig et

klubkammeraten Tom Rasmussen -

Senior B letvægtshold fra KR/LDR.

og uden at have afprøvet b åd

DSRs damer fik her deres første

årer (hvilket ellers er af stor

medaljer i år, idet de uden sær-

vigtighed for kaproere) roede Jens

lig meget besvær førte fra start

så til start mod 5 andre sculler-

til mål - begge dage.

10

~

roere.
Morale:Afprøv altid en sin~le
sculler først, før der roes kAProninr~ i den
Det blev til en sikl<pr slr1st.e)IAds
for Jens efter Kun~~lv. Sarpsbor~,
Sorø. Mølndal og Ahus ...

2 . Randers
8.05.34.

7.l~.22

0~

1.

~un ~ st p rl

Som nævnt i beg yndelsen Af denne
"miniberetniTlg" fra Sorø, l1Civde
vi også roere med P,q en 4-.
Holdet med de~f:lrvede Rent, FriJnSSO'
og

Torn Rasmussen og Odensefo n :e rI P

JENS: 60- OG 1u PLADS I SORØ
Om søndagen, hvor Jens svor at
det "nok
skulle blive t';J"L
II
en ", .
.Jo.

Jørn Gr'ønlund o;; .Tc,hrttL:I (???),

"

plads), var klassen no:!;et Bnder le8es

Flo~anas.

end lørdagens. Her VAr det nemlig
for nybegyndere.
kan do; ro ret
st ærkt, så spændende VCir det om
det endeli2~ skulle ly '('re co f' or J ens
Andersen, DS;l - at få ":-:1e tal" Me I l

~ogle

nybe~yndere

I

",

roede kun ::lod ~T ::Jnrlet, !1,'11rJ fr!:)

'"

,J

hjem ?????
En veteranroer fra Randers, der
stillede op i løbet do?; uden for

Som i så [!'Ian~p. af jp ,g n a :, ,' }(;:0,
blev der hf':lle ikke i cjptt,p' løb
8ærli;5 stor s~rrndin a: (H'I udfH.lrjpt.
der var s im.)f';lt, hf:tl FO;! stor

-

t, l a s s e f o r s kf=:1 •
Lørda.~ vandt dCins kernp i 6.?~, i,~
mod Ho~anas' 6.~1.lS.
Søndag var resultat et stort : ~t
det samme.

konkurrence, gjorde sit til at
SOi'l

DSRs repræsentant måtte kæmpe

at vi

en hård kamp om føringen.
Det var (næsten) sA spændende, at
vi

f~

DSR-tilskuere nærmest sad

og bed negle !
-Efter at Randers-roeren ved 1500 ,
I!fan;ede en ugle", roede Jens for·,
bi

o~

afslutnin;;:-:, ski:!l 0c>t 11?;0\

vandt i 7.38.73.

so~

sædvan li ~

VAr

for-

skånet for hård vind.
-Do g var vorherre lid~ mor0 y p nli "~
indstillet rlenne ,o;An;:. idet rCi(')y"\e
nær~est blæste ned af banerne i
den stærke merlsø.
Reporter i Sorø:

11

j~kf'

r:HJ r]

~ette

Jensen.

TIL HANNE CHRISTOPHERSEN

OM REDNINGSVESTE I DSR
Da j~~ l~ste dit indlæ~ i DSR
Bladets sidste nUI"1mer, blev j e~

men disse veste er iøvri~t
~~et ud af produktion.

UMiddelbart forbløffet over at
det sy.ulle forholde sig sadan, at
alle andre roklubber altid - også

En

At roerne har deres

p~

kortture - medbrin1er redningsveste.
Je; forhørte mi~ derfor lidt runrlt
o~krin~ og fik i
Hellerup Roklub
og Damernes Roklub at vide, at de

er slet ikke no~en tosset id~ -

altid medbragte veste. Roklubben
"Øresu:1d " 05 ARK svarede, at de
i princip~et altid skulle have
veste Tiled.

OPFORDRING

selvoppusteli~

700 kr.).

te råder vi ikke over. Faktisk har
vi kun ca. halvdelen af vestene
tilbage.
De resterende ?
- TJAH. i efteriret købte vi ca.

e~ne

O~

KÆNTRINGS0VELSER.
vil

je~

s~

at ta~e redningsvesten på i

vandet.
Klubben arrangerer indimellem
kæntringsøvelser. men er man J
personer, der ønsker en

Kell. så arrangerer vi
~enli~

SIG SIN EGEN REDNINGS-

VEST

(pr.

koster en STROKEvest 300 kr .•

12

en.
hilsen

Pernille Jørgensen.,.

kommer vi frem til den løs-

A~SKAFFER

kæntrin~s

øvelse kan man bare henvende sig
til undertegnede, Mikkel eller

I ROSKIL DE :10KLU B!

ning de benytter i Roskilde Roklub.
Her kræves: AT HVER EN~ELTE ROER

opfordre

alle til at gennemgå en kæntrin 5 søvelse. hvorunder man o~så lærer

det andet.
-S_~ DAN GØR cIA:~

veste,

det løser nemlig ogsi problemerne
med at passe ordentligt p5 vestene o~ mad B.t lære folk at
bru/?:c dem.

Med

20 nye veste og talte i den forbindelse lageret op.
14 da3e senere talte vi op p~ny.
o~ da man~lede der 3 veste, som
aldri~ er dukket op igen.
Hc~ i forAret er der forsvunrlct.
2 !caj akveste og; iøvrigt kan v i
fre!!1drage det enE; for"Lilft:'lde efter

vest koster ca.

,.

Slutteli~t

Desværre kan det ikke lade siJ ~øre
i DSR. Klubben er for stor eller
for &b~n. I tidens løb har DSR investeret i sA man~e rednin~5veste,
at sa~tlige plRdser i b~dene skulle
være dækket ind, men ss mange ves-

li~e

Kan du redde dig selv?

Ii()ll't'
&
GODT!

*

Tusinde tak for USRs opmærksomhed omkring vort bryllup. Tak
for de mange gaver. kort og
lykønskninger. Det var dejligt
at se alle de medlemmer der
var mødt op i kirken. De oprejste 3rer og flagene var et uforglemmeligt, meget smukt syn.
At I havde taget en levende
bjørn med i kirken var fremragende. Ligeledes mange ~ak for
den RAP-performance der blev
udfoldet ved receptionen bagefter.
Pernille og Ib Jørgensen.

*

* FOLJETONBAD
IWSl\ ,".'T :\·.'lJ{; tO!)b'i, ~~ ,·r. T,JA I-f'l
::.. t

CL r

es

t.elefonl j

(40,-) eller Glat en
liste

(25,-) over

~:

f c.' r Cl ,;

~i. I.

t-.ede

sen af jul j

-

(,r.iSl.agbtav.!.t:Il

se
.i

ht:':li L

r,c~rIlH::'L' ",

SlYr'I. e]

lif.:..

}-O,.,

::. tl.J(~·rl:

*Mat ian skapr an in g:
tir"ci..i'j

~tc;rtt.!!t

ME DLE MSADRESSELISTE

adresse-

I<JL.Lbt'lli'U h.o;'

o

-y:;r:;te

HtSR AT du dlLiJ kan købe

ar

m~Lk:f':JEr,

HILSEN FRA HVEDE BR0DSFRONTEN

Li'~

ro
,
dr'

'3'-' 1"

1-

f~(.

hver

n.~~Lcd.

r.'l\'l>:~c Ll;.l.(.t.;~;:.

f. \'~n",m~lll..::

kj.

1'7.30.

på tilb.:'Cjf-turen

(,~<,0r

1"",11

L,t;c.

112.l:C

te

Le~efon-

Jig.:::irl::"li: i;nldt i

SKo\;::1:0V\:2:',:

samtli~e

}<:LulJbens rnt:c:lcrrJewr på

kr:.~~-()ret.

Se

k2ge~!

o~si~g~tdvler

S lynr.;l..: J :=:twen.
HC,SK DESUCEl, Ar;.' hvis du ikk ..:,

selv ønsker
s~~cn

a~

tigulcrc

r~

en

liste, skal du medde:e

det til

kel1~ingentk{lsserer

Ole

Dal

l (l.

!-l:(US'1"

tans8n, konturet.

CJlJ,r si':] . ,o"; r, eksf-.rfl ,: __ l

*Se opsl~st~ylen:

",t ncdiotu(Ji<1fcre
l\S-st<;:Jrrc]. st;:

SALTHOLM & FLAKFORTET 6.-7. AUGUST
Holdsætning 2. AUGUST kl. 20.30.
VENEDIG 7.-14. AUGUST. Rin~ til
Michael 01-353455 (privat) eller
01-933338/3251 (arbejdp).

trykl:cr~n.

_

L

-'-0i~'-=\l

ir.c'l. c~_'j

; .. L.<:=

•

i;·i<.lld.·c

_ '("(:!

Tl\E!

*STATUS 16.7 .. 88
I sæson '88 har foreløbig 29

quinder og 17

WEEKENDTUR TIL HVEN 19.-20.-21.
AUGUST.

lJ1 e n

s

m ~~ nd

f:J.Pot rorel"

'3 7 p e r s o n R r h '.: r f _
1 t? t.

styrmandsret (16 damer .-., < 21 '1;:""nd)

13

HILSEN FRA

5- ØREN

F~RØER~IE
k~(!aj(

t luner, br inger

J

HVi\.D

l":'e DSII.s

<.l.i" l

Ve s tmanna

p~

~r

~Er

sted

9.

der i

Programmel fol. auyust
iøvrigt

fandt

populær

::p(lrt på F'ænterne,

hVGl'

fjordene i

09S~

tdvlen i

Ju~i.

Rcnil'-9 ~r en megf=t

rJr i

nan

(sGm

findes på opslags-

Slyngelstuen):

6/8

14-18

GNAGS

13/8

1 4 -10

MISS B ril'.VEN

[·1ARIE EE:RGMAN

nogle store,

&

LASSE Ef\:GLUND

r;ollde inl'iygE're med plads til

(Sver.lge)

seks roere, deL sidder side om
side,

'.lIL

iye kaprer.; ng

veJ lJvqdestævnet. i
F2røerne,

'rUl~

AT BO EN

S-():kEN OG GA 'l'IL SOr1MERI<ONCERT?

1I1edlenmlt::!r en varm hiJ. ::3 e!i fra
roere v02d den

i\~r::D

14/8

to 0'.1 to.

14-18

(Canf.lG.,J.)

SACA

NICKNAME

en

Lygc"es tævne''::' lle.ldEfs
~ret
n~l.

oS

tr~kker

t jern,

0<)

20/8

gan<] om

J4-18

AHAh'D.l\G
THE TIDE

tolk til fra

(;IRLS -

ikke rr.indst

turister, heriblandt

GIRLS

SOF.TE PENCE

Der~s

~:U:r:EL

udsendte.

lWRDSI,.)

EA.ND
kan

d~t

var piscrne fra Sandavåg

Oj

cirengene

\'.3.I;.dt

vore

~l'a

Midvåg,

} il -- l Cl

27/'2

iwvrlgt oplyses, at

D~t

THi.

.....

l:·F.AU~~S"

ROCKERS
BY ClfOICE

der

i. Ar, dersor. nogle af
l~sere

Stedt:::t er Mager St.rc;.ndtJa:ck

skulle være

vad

lokalk2ndte.

Hedeg~rdsveJ.

GRIWIS ADGAhG cg

tirsdag
torsdag
tirsdag
torsdag

6.9 gymnas t ik
8.9
13.9
15.9

VED

ikke gymnastik

ROK~LLEEN

l,NCr:T ER

kl
kl
kl
kl

af q;J,

hUSK AT Df'DF.NE SKAL LLGC,LS OP

Vintergymnac:tikkens start i 88/89:
1. 9.88

~(lla

vand og '.' in.

LVR

torsdag

DER LR

18-19,
18-19,
18-19,
18-19,

19-20
19-20
19-20
19-20

ORESCND -

ALT

t; :~,CJ\lL1GT!

t

i rsdag
torsdag
tirsdag
torsdag
tirsdag

20.9
22.9
27.9
29.9
4.10

torsdag
tirsdag

6.10 kl 18-19, 19-20, 20-21
11.10 kl 17-18, 18-19, 19-20, 20-21

kl
kl
kl
kl
kl

17-18,
18-19,
17-18,
18-19,
17-18,

18-19, 19-20
19-20
18-19, 19-20
19-20
18-19, 19-20

Old boys torsdage 17-18, start ikke fastlagt p.t.

14

NIVÅHUsET
NEDBRÆNDT
Til alle medlemmer, der ikke

Skader

måtte have hørt det, bringer

op s t~et

vi d8n sørgelige meddelelse:

uagtsomhed,

Niv~huset

roerne selv. Ansvarlig for et

udbrændte den 24.

p~

materiel, der er

som

f~lge
sk~l

af grov
erstattes af

juni efter indbrud samt tenter.

badlluld er styrmc?nden/1ans-

uforsigtighed med Skt. Hansbal

tursstyrmanden . Skader

eller ildspbsættelse. Ifølge

tølge af hændelige uheld

vor formand, Stig Rasmussen,

hæfter klubberl tor.

SOr.l

"vil konullUnen antagelig tillade genopførelse af huset
samme sted.

(Det har DSR. og i

eller Kredsen

(K~benhavns

kredsen (red.) dog antagelig
ikke råd til, og vi

m~

vel

Har en styrmand/.langtursstyrmand gentagne ganye uheld med
::;il!t~

bådhold,

fo k ,

til sanktioner i

f~l.c

deLte

på9~ldendes

ret tigheder . LiCIe ledes ga:l':0r

forvente, at et nyt hus vil

for menige roere, at hvis er.

være uasat for hærværk i

person gentagne gange iori r-

samme

omfang, som det er set i de

sager skader på materielleL,

senere llr).

t~rer

dette til sanktioner for

opnåelse af fremtidicE rettigKommunen vil antagelig

Vi:el-e

heder.

villig vil at etablere lægivende beplatning omkring

De~uden

indskær~e~

d~t,

tomten således, a t Kredsen kml

ethvert lanyturshold skal

bruge den som lejrplads, nu da

ir.dgive

den sydlige løsning er blevet

s3.ve l for ture i ege t

SOl:l It r, t

afslbet, og den gamle lejr-

mdteriel, og at denne

ans~g

plads bruges til andre form&l.

ning skal være underskr8 vet

Det er dog IT,i t ind tryk, a t der

langtursrucheten elLer dennes

ikke inden for kowmunalforvalt-

stedfo:ctræder inden tLir:2n:;

ningen er enighed om de

begyndelse.

fremsatte synspunkter."

ikke, kan klubben kræve

at

laIJgLursa::s~,=,ning,

Ov~rhcldes

dette

erstatnirtg teir mater j_el
edelagt ved et hændeligt
uheld.

d~

KM-stafet i

bage desol

Af: Eva Mul/enz.

c

Det var DSR, der stod for arrangementet af Km-stafet. Det
foregik sondag den 15. maj i
det smukkeste vejr, jeg nogensinde Ilar løbet KM-stafet i. Det
foregik i Gribskov. Det var en
ordentlig flok lobere. den lille
klub havde at holde styr på .
Næsten 200 hold deltog, og
dertil kom de åbne baner.
Der blev dystet j 20 klasser.
hvoraf der i de 16 blev lobet om
det sjællandske mestersk3b.
Symbolet på værdigheden var
en guldmedalje. Og til alle vinderholdene var der et lækkert
håndklæde. Det kunne ogsa
være tiltrængt at have noget <lt
torre sveden af panden med!
Det var lidt smalunt at lobe,
men herligt var der på den
stævnepinds.
skyggefulde
bortset fra, at myggene ogsa
havde fundet ud af. sommeren
var begyndt!
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Km-stafet var aller en af de lejligheder, hvor man må forundre sig over, at en klub med
et ret lavt medlemstal kan
gahe over så stor en mundfuld.
Og vel at mærke f11 det meste
til at gå op i en hojere enhed .
Bevares, der er set hurtigere
resultatformidling. Men hvad
rolle spillede det, vi skulle stå
og vente lidt i det dejlige vejr?
N~r bare slutfacit kom til at
passe. var det det vigtigste.
Om det så var de rigtige vindere. der blev karet? Det var i
hvert fald de hurtigste den
pi1gældende dag. Og de helt
store overraskelser indtraf vel
heller ikke . I 021 blev OK 73
ved Lone Nielsen. Mette Filskov og Anne Marup mester.
Men de blev truet af Karen
Jensen. Ellis Sommer (045) og
Sos Munch Hansen . OK OSI .
Hvis sidslenævnte Ikke havde

C-4

o o

O~m4-

været handicappet af kort forinden at have fået fjernet sting fra
det ene knæ. var resultatet måske blevet anderledes. Forskellen var godt 2 min. I H21 blev det
en sikker sejr til OK øst ved Lars
Jensen, Bjarne T oPP og Rasm us
Ødum. Der var 3 min. til Farum
og samme interval til Hillerod på
trediepladsen.
Flg. mestre blev kåret:
013-16:
017-20:

Ballerup
Kildeholm

16

021 :
035:
0130:
H/D-12:
H/D13-14 :
H13-16:
H11-20:
H21:
H35:
H40:
H45:
H50/D35:
H55/D40:
H60/D45:

Ok 73
Hillerød
OK73
Holte
Hillerod
Helsingør
Ballerup
Ok øst
OK73
Farum
Køge
OK Nord
OK73
Helsingør

~
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Hvis man

Lri •
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I X Or) k ol l~r'? !'.:,

ellers har
·tid dertil
der

med 11r:;1.

ler

lit-!

hflrf8~. t'

en me ,s et

Iflot naturoplevelse

undervejs.

J

-:--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ _ _ _ _ _ _ _ _ _....t......&fI.:a.;;..-_

'ved denne
kaproning i 1986, hvor det blev t.il et. rjmeligt
:vor8 deltidskaproere .
.Lad os håbe at nogl:m A.f

IGøta-~lv-Rodden
I~r EN.

i

~odt

~!:.det ~~r
1 rtA.:l!.,;e (ir
t r i

11 r.1 f p r P ,i f'

,

~

Lyno:by cpr.

resultat foy '

1988.

kære med le mmer nu er I <idva rA t"

.98 I aller ede n u så s ",å.. t. hm
eller to ottere med dertil ~øren~B

·begynde at samle jer sammen til e~
træning.
l-Om ~kke andet. er enkelte interesseret i at danne et hald, kan ~~n
,
henvende sig til Palle Rørsg~rd. der altid vil prøve at hj~lpe med
i

..,

~derligere oplysninger.
IpSPSPS. Kvinder kan altsi også være med i det~e hArde otter-ræs. ~J .
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u~ \hlrigern~ .

LUZIBI 1110 88
LAD OS IST2D~T FOR N3VNT= TZKST,
SOM ZG3NTLIG PASSER ~OG~NLUNDE SE pA, HVAD D&a SKETS I LUZEaN

De enest.p-, der kom s& lancr,t. "aJ'

Bjarne

oS' PP1'

:iasr;,U3S6Tl,

der vandt trøstfinalen - der~ed
var billetten til Seoul hjemme.

I , Å~.
, ~eksten

Elt.nn~

fra foregående side,

BO VSSTERGARD NR. 2

er nemlig 25 år gammel !

OTTER!

i

Son nævnt i sidste num~er af
DSR-Bladet, har vi en enkelt roeT
med pi en nydannet letvmltsatter,
der hovedsageli~t bestAr af un~p
de store regattaer i udlandet, hvor
folk i be~yndelsen af 20-erna.
vi har no~le gode hold med.
~oldBt, der bestÅr af roere fra
Til -6~en~æld
oassertekstp.n
på
at
':>
KR/Lyn~by/DSR, havde man pi forDanmark i dobbelt-sculler var
hånd ikke mange forventni':1?,er' hl.
repræsenteret ved DSR.
~en det blev det eneste danske
mandskab (og dem var der ~an~e ai'
Vi havde faktisk to dobbelt-sculle- i _ Luzern), der nAerte final~n.
re med i Luzern, nemlig Ian Ba~Anl
[ f inalen blev det ocr~Å. over'ras-Mange ting er sket siden dRn~ang,
blandt andet giver pressen idag
IKKE udførlige T~portager fra

I

,;;>

t10rten Tibian i

Rasmussenl kende til en flot anden pl:1ds.

Bjarne Eltang i en anden.

mindre end

A1:.

sekund

C!ft~r

Det var i Luzern absolut sidste
lien.
"ll
t
Som
(jpJ:' stod 5_ Rud8rS~'.Qrt:
chance. hvis man skulle havA b 1 __ p.
•
ti.l OL i Seoul - eller t.il letv.'E;ts-p.r rip. sidst,A o!·d 'ikke ::;A,'T.t.

VM i Milano. det sidste vender vi
t i l base t il.

Vi vil i

alt

Bo

~anBk~

aviser eller Rudersport.

-Eller. hvad vi

h~r

hørt

ry~te~.

vind~

(1 trøstfinalen
rin~erne

tr'7lstfiTlal~'tI.
r'OAS

der om

~-:!->;-(\'1

i

dl'!(l

Hummer

let.v2stsV~1

VAst8J ' ~~r~

ar

0 '~

.foy·t. ';d, l~

orr, .

hvC';,,~

!

V~.

Arno ld i o f' ·t::tede ~; 'J 1;: ~('~:1 !neri
l B:q'svi{Jrdf,}U- li'~ell,:dc:; 'IL; bLiv~ '

pe r

[(aproerne skriver ikke tilos o';
fortæller.
,iflIske Ar det. ;181181"
ikke af s~ stor vigti~hed for d~~,
at vi brin; 8r resultl1terne i DSflBladet.
~Å. men ialfald: Kravpnp ~j , l en
OL-lldta~eltie 'far en fin'3.lt"p_Lar:ls eller at

Ol"!

nC2st,p,

P3R ARNOLDI OGSA T1L
~f

L::t-

sa~

De eneste op.lysninger. redaktiorlim

har,er taget enten fr8 rlA

J

!Jdt.tJ :; et. t.il l~t,v(:~ . :tsV:'.i.

sammen med.

let.\f:-2-~ r, ; .;uL-;-.e·_·t'n,

d'-,r'

øv c Lr,T, t:r,::~!les !:If L'Ir '~ :-lic<1::::,,:.:,
DSR, inL8l"'.sivt lave r rL~n sidsT.;}
~fpudsnin1 inden V~ om e!l I..l?: e.
i

pl~~~

fra nr. 7- nr. 12).
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EYTEH.LY~RJRG
Redaktionen bekla~er. at nærværende
nummer af bladet indeholder alt for

meget

y.apronin~sstof.

Det er do~undskyldeligt, idet det
som bekendt er kaproningens højsæson, og der sker en forfærdelig
casse, som en del af bladets læsere nok helst vil høre om. Til de
andre - deM der ikke er interesseret
konkurrenceroningen - skal det
3i;e5, at derso~ man fra de andre
3rene af rosporten - hvor der selvi

n01et flittigere. ville der ags;
ko~me n05et mere dero~ i bladet.
Beskedenhed er en dyd, og tavshed
siges at være g~ld. men ~an skal

~ed

500

medlem~er

i

DSR

Tænk hvis blot 5-10 af disse
skrev indlæg til bladet !
-o~

tænk hvis hovedparten af di~
se personer ikke er kaproere.
men skriver om langture - 80tions-

DERFO~,

FAT

ikke sætte sit lys under en skæppe.
Lad 03 derfor høre fra lan~turs-.
U!l.';dOf;'lS o::; 8.11e de andre ikke -kaproere.
Vi modta~Gr bidrasene

Som nævnt andetsteds er der p.t.

ture eller OE! andre
ter i klubbens regi

følgelig assi sker en masse - var

hed og

postkassen - ~bner
for blot at erfare at kassen ER

begærlig-

taknemmeligh~d.

KJÆRE

PE~NEN.

arran~emen

~EDLEMMER

Skriv!

Vi skal enten have i~dlæ6~et i
vores postkasse i Slyngelstuen
i klubben - eller man kan også
sende det til redaktøren,
adresse bagerst i dette blad.

MANGE TAK !

Disse kate 6 0rier ud~ør jo faktisk
et stort flertal indenfor DSRs kreds,
så der burde v~re meget at fort~lle

I skal ikke bekymre jer om op-

om i næste nummer af bladet.

nedkopierinz - I skal blot
aflevere det pa nogle A4-sider.

Redaktionen VED. at der har været
flere hold på føljetontur i Sveri~e.

Vi

HI/ad med aftenturene ?

Set. Hans-Turen?
BS?iET r!!
FORTtZL
S:< RI V

o~

~lærlAr

n~

~llerp.rle

tjl

n~stp.

gang. hvor postkassen formentlig er helt overfyldt - og hvor
vi mi frasortere p& grund af for
stor stoflilcngde.

Hver ;;;an,g et ~eri lem af redaktionen

er i DSR - styrter denne ind i kontoret i bådehall€'H - fl.~r n~~glf'Yl
til Bladets Postkasse ud af nøgle
skabet - ta~er trappen i tre skridt,
putter febrilsk

nø~len i

-Eller var 'dat for
'-tænkt ?

Forhabentlig ikke.
>l~n g,e

låsen til

forventniHJsfulde s·;)mmerLene & Mette.

hl lb neT fra:
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o:)ti'":]istis:~

T-

-:<:r du over 2? år o~ 'lA?
t..:i,l

icapronin~

:::;:11Jft,~t-,

dll

før - el.ler har du

lyst at p,ø'Je outriC;'t;elTonin'-;, P\it.
med henblik pi at deltage i få
kaproninJ;er om eft8r:~ret. skal dlJ
prøve at dyrke vet.p-ranronin"l' Vi

:~ed

alle rckammpr8t0rlle t i l

da~

o~;

~v8rt

DS;t, del' har
roet kaproning for {1o-:;le år sinen,
men som stadig ikke kan undvære

fest.

•
ar

~r

d~T

re~atta

V~I ),

~ ~~ ,~i r

f or

der

K2rte-

i

~'·18f-,tiil:'

Illinde oz PTSA Veteran
(

er en lille skare i

nid-

p,~

s k i f t.

r. E- l

i

',"

ss t e

'S LI r o p ~.

Si

fore~~r

VNat i

å T' V EU' d e L Sv p. r L; e .
i År er det i ScoLland og i 1989
Frank~j~!

Vichy i

lidt af dette race.

Vi ror et par gange

u~~n

OM

sværd Sø med sammensatte

pÅ Ba~

tr~nin~s

t,e:;:nes som

trænin~spro

s~ærkt

-;.'3.T

eft8~

'l

et

l')

Aa] b () r '::(

r Bnr ega t t

.9 -

er herhj emme 0"5' i ud lander..
der s'Ladig ønsker at prøve

Det er alletiders at

ri~~i~

d01~8ge

de

r;l,:ln

møder

1)~)i.'ldp

sla~p

idr~~~-

start

~[,:.y'H i

_L

o:~

o~

'1-::.

•

bri:tT~

Ft,

ln",(~t'

jpl-

der'

TOY'c'nt.(l.

19F1 ') i

tidl~,"!~rp

l{1-'rd(~)·:

ktlprOf're

(I'!. IJdfol'riri.n::.

SjiW

D""t, er trp ['akr,oTAr, den L..5-s'ri::·'

O le Bloch

dums tider - nu som bedste venner.
Problemer - alle hjælper elle !
-Dog mærkes stadig den kriblen i
maven (maverne). der komm~r, nkr
~il

be-

Ole Bloch ~·ensen(Købcidlrl.Vns RoklIJl.:).

i

sine gamle J/arvefjerLder" fra for-

vente~

9å aL .sLarLeren sendt'r holdene
afsted.
Distancen:l000 meter - en riDeli;.
overkommeli~

(1 <?:

-S·:)(~nding.

Der er en ;:,od stemning.

klar

.'x1 r Il U S

DSR,-Blader. k:-\rl her

Games i

disse regattfl.er.

li~ger

mBn~~

view med en vctAranroer,

kaproning, ao~ under lidt fripre
former end hos eliten.

man

nærme~t

s18':':8 minj -Oly

8r:t

rimeli~t "S0d-:-,. Arr8!1",;emen tAt. fore,::år

- kan man

e,; e t val s cl e l t ag e i

Danr.l,~d~

grene.

o

Føler man , at det

hvor

Gal'lPs.

for veteraner i

g:rammet selv).

det at ro

~·last(':T'S

Disse Masters Games må

(det vil Si-;8 at vi hovedsa-

geligt sammensætter

{'JorId

li~e18des:

st\r for arrang8mentct.

programmer efter den enkeltes bebov

J 1989 er 6Ar

opgave for alle.

L' PH.S ('ri

stil

tilværel:->F",

.~ob

S0f:1

n~n

tidli~erA

ri 1:.:.:

v.<j~der,

~1 Il n

e r en a f

kon~~1jlR!1.t-

f,",rll(j''-''l

pr

V1.i'T.

I~ P. S

ej f'

Games,

SOC;I

:"t

rOnJl:p',

h~r

i

r.

E, i ~ l'

:,Jorld

uS j

~~H

<:l. ~~ op i ;

k lo"

!1>lsT,E"l"-

or, et, ,~r .'J,-'ldl'-ls
.i~!.

i

SiT. rE>r,"i".e "L(-<"I'III, .

r:lp.l:,A,.{t">re

Å-:-,hIJS

h 0.i t,

plitAr0~r

SN~

Arran~ørerne
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"nr~

danske
ni.n~.

S'f't, t,P-:-·

i

:-If:r'-

Ai'llb(\:r~.

re~ner

med a t

5aml~

op mod 20.000 idrætsfolk
niveauer

Os

i

p~

alle

1989 ud som

alle aldersklasser
24/7 - 30/7: 2. Masters-Games i

til veteranstævnet i de tre

Arhus.

jyske byer. Det har tidligere
fundet sted en enkelt sang i
ronto.

føl~er:

Canada,

i

To2 /9

1985 og her var

KERTEMHJDE

Ole Bloch Jensen med.
"Jeg vandt de to klasser.
deltog i

15/9 - 17/9

jeg

men var spændt på, om

jeg kunne få medaljerne med ind i

7/10

Danmark. De ligner egentlig mere

16. FISA-Veteranr1eeting i Vieh,)'

DE Hoop Veteran
Regatta,AmAterdam.

molotoveoetails", siger han.
Delta~elsen

i

Masters Games i

Det skal lige for en god ordens

Canada for tre år siden var lidt

skyld nævnes at man fra DSRs side

af en tilfældighed. En ung fyr i

i

klubben gjorde ham opmærksom på

set på sidstnævnte regatta, mens

arransementet, og så fik Ole Bloeh

enkelte veteranhold har været

rekvireret brochurer og tilmel-

de sidste par år mest har sat-

med i de andre arrangementer.

dingslister fra Canada.

Man har i Dansk Forening for

" Det var en fantastisk oplevelse. Ganske som ved VM for vete-

Rosport nedsat et veteranudvalg ,
der varetager interesserne i del-

raner møder man gamle konkurrentertageIse i hovedsageligt de store
og har det utroeligt hyggeligt

Veteranstævner med transport af

sammen med alle de gamle løgnehi-

roere, transport af både, priser,

storier, som ikke bliver kedelige- indkvarteringer m.m.
re af at blive fortalt igen."
Turen til Toronto måtte han selv

Som en sidste nyhed indenfor vete-

betale. Men de 12.000 kr. var godtranroernes afdeling, har man ved
givet ud, for der blev knyttet

FISA-Veteran-Meeting indført mix-

mange nye venskaber i de par

løb (kvinder/mænd)

uger stævnet varede. "

-Allerede ved regattaen i Seotland

Han har allerede fået breve fra

i år, vil man som en slags,( : propa-

flere venner rundt om i verden,

gande for indførelse af mix-10b

som har meldt deres ankomst til

lave et afslutningsløb i

de tre jyske byer næste

i

otter.

otter.

so~mer

og er selv en sikker deltager i

- Hvis du, ved at have læst denne

single-sculler.

større artikel om veteranroning,
tror at det er noget for DIG, kan

Kerteminde Regattaen foregår d.

du henvende dig til Mogens Haut,

3 september - og ugen efter

tlf. bagerst i bladet, der vil
er der som førnævnt VM for vetera-fortælle om de nærmere omstændigner i Seotland.
.
h eder , n å r du sk a l ig8ng .
Ellers ser termins listen for
MJ
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T~rrn:i.~sl.:t...ate

Dato

Løbstype

7/e

Stafet

Gl. Grønholt Yang

HOF

14/8

Stafet

Korsør Lystakov

Slagelse

21/8

Stafet:

Frederik:sdal

5G

28/8

B

Slagelse Vest:

Slagelse

4/9

B

Sverige

Holte

11/9

B

Slcjoldenæsholm

RosIriIde

14/9

B-nat

Geel

SNIK

18/9

B/C

Vemmetofte

Køge

lB/9

DM

B1Aberq

OK Neet

21/9

B-nat

Vest:skov€1'I

Ballerup

25/9

B

Tisvilde Hegn

V~nder"d

2B/9

B-nat

Gribskov Midt

Fredensborg

l/IO

DM-nat

Gribslc:ov 0st

SG

2/10

Gåsehus

~avnsholt

......

SkovJKir~eskoven

DSR

,. ...

T.l.lmelding:
op mellem

"l.

Gåsehusleb:

Med

Øvrige løb:

Johan Frydendahl
Bredesvinqet 42
2830
Virum

<14 dage før)

10

oq

tlf.

12
Ol 63 08 11

<arb. )

02 95 86 05

(priv)

I{
l,
I

Foto : T. Pedersen , Holbæk .
DEN DANSK E L E TV~GTSOTT ER VA NDT BRONC E VED
VERD ENSMES TER SKA BERNE I MIL AN O.
DSR havde Bo Vest e r gaa rd med på ot te ren, so m
Lars Nie ls e n (ogs å DSR) er tr æner f or .
Læs om modt ag e l s en i lufthavn en ng i nt erview et med Bo Ve ster g aard in d e i mi dte n af b l adet !

56. årg. af medlemsbladet for

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
[Akademisk & Polyteknisk Roklub]

INDHOLDSFORTEGNELSE
GYNNASTI!,KEN STARTER .•..••••••••••••••••••••••••••.•••••• side

:3
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Ferd'nand
?>141

INDMELDELSE

De to første ga~ge i klubben er gratis introduktion.
Derefter kræves indmeldelse og forudbetalin g af et
kvartals kontin g ent. Evt. overskydende forudbetalin7,
udlignes ved førstkommende ordinære kontingentop- krævning. Indmeldelsesblanketter og girokort forefindes i bådehallen på kontorets dør.

RESTANCEGEBYR:Der tillæg ges et gebyr på kr. 25.- når betalingsfrist
overskrid e s (opkræves den fØlgende gang).
UDt-1ELDELSE:

Skal være skriftlig med l måneds varsel fra den l.
i en måned. DSR fremsender bekræftigelse samt evt.
slutrestanceopkrævning primo medlemsskabets sidste
måned.

BEM ÆRK:

Sålænge man ikke har indgivet skriftlig udmeldelse
og ikke kan dokumentere bekræftigelse fra DSR er
man medlem, og vil blive debiteret kontingent, uanset
om faciliteterne benyttes eller ej.
-

INCASSO :

Omkostninger herved betales af skyldneren.

r,

HUSK AT: _

JJ9mnR5TIKKEn5TRRTER
8/

KL.

ø 18-19

G Ym n a s t i k~
I~9
~~.4!!!"

Vintergymnastikkens start i 88/89:
ik k e gymnastik

to rsdag

1. 9.88

tirsdag
torsdag
tirsdag
torsdag

6.9 gy mnastik
8.9
13.9
15.9

kl
kl
kl
kl

18-19,
1Q
18- .,
18-19,
18-19,

20
1919-20
20
1919- 20

tirsdag
torsdag
tirsdag
torsdag
tirsdag

20.9

torsdag
tirsdag

6.10 kl 18-19, 19-20,
8 19 20-21
19-20,
11.10 kl 17-18, l - ,
20-21

22.9
27 .9
29.9

4.10

k1
kl
l
k
kl
k1

17-18, 18- 19 , ]9-20
18-19, 19-20 19-20
17-1S lS-19,
' 9 20
1S-19,
17-18, iS=19, 19-20

Old boys torsdage 17-18, start ikke fastlagt p.t.
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DSRs ENESTE JUNIORKAPROER DELTOG I
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DSR HAVD E FOR FØRSTE GA ~G I GENNEM EN LÆN GERE ARRÆK KE EN DE LTAGE R
MED VE D SKOL EKAPROI\JI NGEN FORLEDEN p A BAGSVÆRD Sø.
DET VAR ANDERS BRE ~1S RASMUSS EN. DER DELTOG I S IN SINGL E - S CUL LE R .
SKOL EKAPRON I NGEN .

DE R NÆS TEN KAN KALD ES ARETS STØRSTE KAP RON ING

HERHJ EMME, BL EV AF V I KL E T I LUN T SOMMER VEJR MED EN MAS SE GLADE BØ RN
OG S TOL TE FO RÆL DRE.
SKO L EKAPRON I NGEN ER SP ON SE RET AF DEN DAI\JSKE BAN K .

DER HAVDE FLOTTE

PRÆM I ER MED TI L VINDE RNE.

..
ANDERS (ØVERST) I HÅRD KAMP MOD MÅL
DET ER FORST QG FREMMEST

DENNE KAPRONING.
AKT IVE
AT

SINGLE-SCULLERS OG 4-ÅRES

I HELE

I 4 LOB KÆMPES DE~ OM KN SINGLE-

SKOLE-

OG KAN PÅ DE N MÅ DE FÅ LOV

SCULLER. MAN FÅR TILDELT LOD DER .
ALT EFTER HVILKEN PLACE R ING MAN

DET AT RO KAPRONING.

AL DE R S M Æ SSIGT~

INRIG-

GERS.

SNU SE LIDT TIL ATMOSF ÆREN OM-

KRING
ME N

I

DE HAR JO VÆRET

I KLUBBERNE

F E RIEN,

-HVORIMOD SKOLEELEVE RNE ROER

DE

UNGE SKOLE ELEVER DER DELTAGER

FÅR

KAN HOV ED PA RT EN

I DE ENKELTE LOB. ALLE,

UNDTA GE L SE FÅR

LODDER ,

UD E N

SÅ AL L E

AF DE DANSKE JUNIORR OERE OGSÅ VÆ-

HAR E N C4ANCE FOR AT VINDE DEN

RE MED . DISSE DE LTAG E R DOG

EFTERTRAGT EDE PLAST-SINGL E SCULL ER .

I DER ES

NORM ALE BÅDTY PE R/KLASSER OG MOD
KONKURRENT ER NE FRA ANDRE KLU BB ER

DET VAR

I HELe LANDET.

I ÅR,

4

nA OGSÅ FANTASTISK FLOT

AT SÅ LILLE EN KLUB SOM

FÅ BORG ROKLUB KU NNE V I NDE

DI ~ ~E

SC UL LE -

-'C

REN - Mt D KUN C r LOD !

G " Ti

STOR JU BEL,

(,\ T-

DA DE UN GE FÅ BORG-R OE RE"

VAND REDE AFS TE D MED DEN SPL I NT ERNvl
S I NGLF SCULL ER .

l'eR

','.\ 1-:
b

L

- OG ANDERS!
li

T

VOR EGE N AN DERS BRH1 S RAS MI lSSE N,
SKULLE

\

I SIT LØ B BLANDT ANDET MØDF

1

EN SORØ-ROfR, SOM HAN HAR M0DT NOGLE GANGE FØR DENNE KA PRO NI NG.
[,

PAI'\..IIK
DER HE RSK E DE

.\

IN DEN LØBE1 TO TAL F OR-

V I RR ING VED RØR ENDE UD LÅN AF
DET E R NEM LIG SÅD AN ,

BÅD E .

::: 1\0-

AT ARRANG ØRE R -

NE AF SKOLEKAPRONI NG LÅ NER BÅ DE
KLUBB ER NE

t.

\ IT

1:,

,

AF

(

I KØ BE NHl\VNS [(R, nSfN,

DI S SE BÅDE BLIVFR EF TER
LOD TRÆ KN I NG UDDELT TIL DEL TAG ER NE I DE ENKELTE

L0G .

DE TTE TRoeDE TR.'N E;': ,

F "' i

l

R0RSGAARD OG ANDERS nG~l
VAR TIL FÆLDET H[R .
'\1E~J

AF EN [L l E R

AN D;:: ~:

( ;"' 11,':;

HAV DE RaRSG AARO / RR EMS ~AS 
MUSS EN IKK [

FÅFT BESKFu PÅ ,

AT DER SK ULL E ROES

I

FGNE

flÅDE .
PAN IK. PAN IK , MAN FA NDT SÅ
EN TUNG P I_AST - SClI LL ER H,U~
T I L AN DER S

10

t'l l

NIJTT E R F~lR

ST ARTEN PÅ LØBE T .

GODDAG GODDAG!

Trods al den virak , udviklE
de løbet sig ti l e t a f dagenE
me st spænd e nde , id e t And e r s
kæmp ede side om side med sin
ev i ge r ' val f ra Sor ø i ndtil
k or t fø r mål , hv or So rø-roerE
kom lidt foran Os van dt me d

A N DERS ØNSKES
en
TILLYKKE MED 20PLADSEN
AF KARE N STAHLf:;jCHMIDT ,
FORM. FOR KBH. KREDSEN

5

sD i o~ .

RE DAKTIONEN
SATSE'R
PÅ AT ME DLEI-'IMEHNE SIDDER :>IED DETTE BLAD ALLEREDE FREDAG D.

E LLER L0HDAG D.

27/8.

- F OR IIVIS DIT ER SÅ HELDIG AT

FÅ

BLADET

EN

AF DISSE TO DAGE,

DU S TADIG NÅ AT KOl'l"'E ~IED TIL ÅRETS KANINFEST I
HER VIL DU/ I
L E MH EI<,

-

-

DSR,."

HØDE FORST OG FREH"'EST EN Jl.IA S SE NY E ,

HEN DU KAj\i OGSÅ ViblE: SÅ HELDIG,

" GMIL E "

26 / 8

KAN

LØRDAG 27/8

KOHI-1ENDF JI.IED-

AT Dl; MØDER MANGE AF OS

lJEfl IKKE KAN LEVE LDEi'i KLLBBENS F ESTER.

TJEH H)f1, DROP LØRDA.G AFTENS TV -

ELLER SÆT VIDEOEN TIL OPTAGELSE.

KOH "1ED TIL DENNE FEST SOM STARTE",- VED 2l-TIDEN EFTER MIDDAGEN,
SO'" VI ANDRE SKAL VÆRE MED TIL.
p

Å GJ-, l':'" Y"i - AFTENE!>! BLIVEH SIKKERT UFORGLEMMELIG.

FÅR

DU FØRST BLADET 01'1 MANDAGEN,

DU IKKE NÅEDE TIL FEST -

KAN m: ISTEDET ÆRGRE DIG OVER AT

~'EN BARE ROLIG,

DER ER FEST IGEN DEN

15. OKTOBER •••

STANDE RSTRYGNING
23. OKTOBE R 12030
JYTTE HAR BEB UDET,

AT DEn BLIVEn F /;:LLE SSr' IS?liING LIGESOM VED

STAHDERHEJSNINGEN.

HVOR DET BLEV EN KÆMPE S UC CES.

Der bliver grøntsagssuppe m.

hjemmebagt kuvertbrød

en svin, ekattelet m/ svitsede urter i

rlødesauce

og løse ris.

50 kl'.

karre/ the med lun hjemmebagt smørkage
pr. kuvert. Ligeledes tilbydes der speciel børnekuvert.

LÆ S ml DET I

ET STORT OPSLAG I

NÆSTE NUHMER AF BLADET !

o

OPLEV DSRs KAPROERE PA HJEMMEBANE
TAG UD OG HEP VED:

J)ltRmltHK~

• BSTEBSI1BB BIB
D. IO. SIPTB.BIB

Pi nlt5~væHJ) æ
.

SAMME DAG AFVIKLES IØVRIGT OGSA

UNIVERSITETS ·
~
MATCHEI\

KL. 13 30
fRJ ERTRE'
7

LlDT øm ltLT Ø6 ltLLE fRlt R~R
Ø6 flERN.
ligg er - og iøvrig t har kag ebageKVIK

ren mås ke 9n ere t på opskriften,
så vi tør altså ikke !

Vore nabo e r: Rofore n ing en KVI K har
sat et mi d lertidig t stop for tilg an g

Til gengæld prøvesmagte juryen,

af nye me dle mmer, da me re end 100

med stor energi den 22/5 en

nye har meldt sig ind.

rokage (-Eller skulle der mon stå
-OG AIl DET STE DS I ROFO REN I NGEN KVIKS

koka ge ) (?) - som en dame ved navn

;IEDLEllSBLAD STAR DER :

Birgitte havde kreeret.
Denne Birg itte havde b a gt en gu le-

HVO RFOR VA LGTE DU KVI K

rodsk a g e, a ltså en typisk mellem-

EN RUNDSPØRGE.
~edle~mer

De nye

blev spurg t, og her

er nogle af svarene:

distancek age , typen den e rf arne
roer ofte støde r på. Det stod
dog hurtigt klart for juryen, at
denne kag e ville være noget ud

l. KVIK havde åbent - de andre

over det sædvanlig e. Kagen blev

klub ber var lukkede (!)

indtaget på en skrænt på en lang-

2. Jeg læste om jeres standerhejs-

tur mellem Skødshoved og Knebels

ning i Østerbro Avis.

Vig, hvis det skulle sige den erfarne langtursroer et eller andet?

3. Jeg så billedet af en stafetbåd
(com~odore,red.)

RE SULTATET

og blev medlem.
Smag:

4. ~in veninde gå r hernede og I ha r
det sj ovt.
5.

~y

badstue, nye kajakker og I

har et s tort turudvalg .

DE BA6ER I ARHUS
I :nedleosbladet for ASR, er man begyndt at bringe

kageopskrifte~

!

I ASR-Bladet nr. 4 bringes opskriften på SØNDERJYSK: ROKIl-G~ k ag en er

UDS EEN DE : Kagen blev præsenteret

blevet testet af ASRs Kage Research
Komite og svaret br i nges i

næste

nummer.

Desværre

~ener

Juryen var ikke på no g et
tidspunkt i tvivl, dette
er en kage, de r for en
kender indgyd e r respekt
og anerkendelse.
De n delikate lethed hvormed
k ryd~rierne præsenteres,
sa mt den beha g eli ~ e fu g tighedsgrad d e r pa intet
tidspunkt tang erede det
bastante, er uovertruffen.
Kagen var garneret med
et cremeagtigt overtræk,
der forsødede smagsoplevelsen og brin g er k ag en op
til lærk~san g s højd e r.
En rokage bagt i kærlighed.

DSR-Bladets redaktion

i kke , at vi kan bringe opskriften,
før sva ret på przves~agn ingen fore-

B

i en teflonform, c a. l
L. Givetvis en rraktisk
og hygi e jnisk made at
transportere kagen over
hav. Men ifølge juryens
mening, giver denne emballage ikke øjnene mange chancer for at nyde

synet af ka g en .
Desværre v a r ka gen s cremeo ve r træk e n smule uj ~v nt pås murt ,
h v i l ket ti l e n vi s gra d skæm me d e k agen. En SMule størr e
omhu ve d p å smør r i ngen må i
fremti de n an b ef al e s .
NÆRIN G:G enere lt e r g u lA rodsk ager
for trin lige t i l en æell emdi st a nce tur. Den l igger ikke
så tungt i mavp n , so m kun e n
kor ttu rka ge må . Samtid ig skal
d e n i kk e leve op til langturs kag e ns e rnæringsrigtige ka r ak t e r .
De nn e ro k age ligger f int
i sin kla ss e . Dog var t ef lonfo r me n må ske ~t n um mer f or
lill e , e n det a lje d er le t kan
rå d es bod på.

HØSTFEST 150 OKTo
se opslag i klubben
DSRs ordinære Generalforsamling
forventes afholdt ultimo november. Forslag bedes venligst
indsendt til bestyrelsen inden
10.10.88, således at offentliggørelse kan ske i bladet uden
ekstra portO-kroner. Officiel
indkaldelse til generalforsamlingen vil ske i oktoberbladet
sek.

Kontingenter: Sidst i september
vil opkrævninger for ok.tober
kvartal blive udsendt. Bemærk.
ungdom og nedsatte aktive nu
opkræves kvartalsvis, og ikke
som før halvårligt .
sek

BUMLERTUR TIL
AUSTRALIEN 1880
KRIMINALITET I DSR

)
T l'urlI111"F l

t- I- " I !'"' l
t .~ "!.I': ( ' 1 '
\ ' erdenE n.f; S: e l !'k8.~ €1 ~l'_'
[·Olli "E:. i
A l ; ~ I:; r 81; (" ,
! (:~"\

Der stjæles fortsat en hel del
omkring os· Et medlem har sAledes mistet forhjulet til sin
cykel pA en ganske almindeli~
roaften. - Et par stuebirke
placeret i p~ hovedtrappen blev
stj~let
i juli.- Pas derfor
p~.
L~s altid DSRs indgange
efter jer, uden for de officielle rodage . Lad ikke tøj m.m.
ligge fremme. - Et rohold har
pA en almindelig rotur f~et
stj~let et af vore Dannebrogsflag, som jo er ret dyre. Hu,;k
at man altid pakker flag og
redningsveste ned i b~denes
rum, eller endnu bedre tager
dem med n~r man går i land.En anden tiRg er at man kun
flager p~ flagdage og p~ langture· Flagdage er helligdage,
Dronningens fødsdag m·m·
sek.
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Man kan undre sig over at Danmarks
Rocenter skal have "eneret" over
muligheden i at ro på Bagsværd Sø
i vintersæsonen.
Hvis vinteren 88/89 bliver lig e
så mild som sidste vinter, hvor
man næsten kunne ro hver dag uden

DANMARKS ROCENTER
HAR ENERET PA BAGSVÆRD ROSTADION
FRA OKTOBER TIL
APRIL!

problemer ( ingen is), er det da
trist at vore kaproere udenfor
det berømte center, d e ltidskaproere og veterankaproere IK KE kan
benytte træningsmuli g hederne på
Bagsværd Sø som før i tiden
- 11an kan måske overveje at MELDE
SIG IND i Danmarks Rocenter for så vidt vides kan Rocentrets

~edaktøren

pudsede briller og

roere tælles på en hånd !

gned øjne en ekstra gang, da
hun en aftenstund læste det i
MEDDELELSER FRA KREDSBESTYRELS EN

Kredsnyt (Kredsnyt er et lille
oplysende blad,der fortæller

TRÆFFETID

lidt om hvad der foregår i Køben-

17-19

havnskredsen under Dansk Forening
Formanden, Karen Stahlschrnidt, vil

for Rosport).

fr~mover være at træffe i

,-

SANDELIG, om DET ikke o g så stod

lokale hver

nævnt i DFfR-nyt

tlf.

Kredsens

TIRSDAG, KL. 17-19.

02 44 24

JO.

Der står nemlig:
Båd e på roanlæg get (Bag sværd):
HUSK a ng ivelse af hjemsted på bårlene.
Der gøres opm~rksom på, at det ikke

BESVÆRLIGT AT
KOMME TIL HVEN '
Langtursudvalget oplyser, at det

i den kommende vinter vil v ære muligt at oplægge "løse" klubbåde

ikke er tilladt at ro til Hven

på anlæg g et.

hverken fra Danmark eller fra Sve-

K Ul~

BA DE HENH ØRENDE UND ER

rige.

D A Nl~ AR K S

Heller ikke med leds ag ebåd, idet

ROC ENTER ka n o p læg ges
Fik I den, alle I der ror kap roning ,
me n ikk e hør er under

DA N~ARKS

RO-

CENTE R ???

10

distancen er 4.5 km.

BROflZERDERflE5 HJEMKOMST
Ma ndag d. 8/8 ved 19- tiden , mødes

De r er IK KE SÅ ME GET AT SIGE .

en lille flok me n ne s k er i Kas t r u p

Dis se otte gut t er + st yr man d+

Lufth a vn for at mod tag e de otte

træner , h avde g jo rt , hv ad inge n

roere med styrmand, der kommer

ha vde t r oet v a r mul ig t : At vinde

hjem med bronzemedaljer i

taskerne.

med alje r ved verde nsmesterska berne .

Gruppen, der

vent e ~

b e sti r ho ved~2 r l i gt

sa g eligt af for æl dre og ro-le d e re

Me dal jer, der s ættes

fra Københavns- og Lyn g by Rokl u b.

relief , fo rdi det t e ui,ge hol d

Undert eg nede be mær ke r , at j e g er

stort set må t te k lare te mån e-

den eneste repræsen tant fra DSR !

der s in dl ede nde fo r beredel s er

I

b el øb, til ne t op et

i

sel v ud e n st ø t t e , da et øre mær ke t
de ventende s tasker li gge r d er

mang e flas k er og ma sser af blo msterbuketter, mens et stort k lap -

v a r bl eve t

de t te projekt u n de r

bord er sliet op, hvor ventetiden

o t tR r p ro j ek ~

s en d t r etu r,

f or d i

Danmar k s Ro-

cent e r g i k !Ti va sk e n " !

fordrives ved at skænke champ a g n e
i

De tte hold v al g te 8t p røve selv ,

små glas.

UDEN OM Dan marks Roc e nte r

- og d e t

KUN NE al t s å l ade s i~ søre .

Lyngbyroerne har fremstillet et
banner:
TILLYKKE ME D

In dtil s i d st e år s VM, ha vde vi

S EJ RE~J

e l lers v ær et meget forv ænte med

LANDSHOLDSOTTEREii !

me d Rl j e r

LR - KR - BR - DS R !

i le t v ægts k l assern R ,

hvor Dan mar k v ar med
Alle s t å r

i

spændte og parate med

k amp om gu l de t

hel~

f r e mme

i fle re i r .

små danne b rog sf la g i hænd e rn e og

De t b lev d a o gsi til meda l jer af

v ente r .

for s k e ll i gt karat, men da di s s e
ro er e st op pe d e , re1n ede
D~R

ER DE

in~ e n

ned

at der Rl l erede 2 år ef ter ville
s tå n og l e unge roere klar i

Le t ge nke n delige på de r ø de lands ho l ds j akk er , en s ar t et påklædt.

k ul iS-

sen til at løfte ar v en f r a f ord u ms ti de r.

~n efter en k o mmer de ud og d er

Hold et består i øvrigt af:

rå bes h u r ra, ov errækkes gav e r og

Svend Blitsk ov, Vagn Nielsen ,

skål e s.

La r s Ra smussen og Flemm i ng Meyer al le KR, Jes p er Vedel , Niels He n -

Fo r manden for DFfRs kap ro nings ud -

Rik s e n og Peter Lund - alle Lyngby .

v a l g: Arn e Hj or t, ho ld er en k o r t
tale for de ot te.

Bo Ves tergaa r d , DSR o~ st y rm a nd
St e phen Ma s ter s Bagsværd.

11

LCES OM DSRs BRONZEVINDER I LETVCEGTSOTTEF
UDSENDTE;

---FØRST GÅR MAN SÅ GRU

---08 si ViGllB .AI OP

Et par dage efter
Lufthavnen,

~ødtes

~odtagelsen

i

II

,/

HVAD SÅ ?

DSRs redaktør

:J

med Bo Vestergaard ude pA Bagsværd
"KRs (Københavns Roklub) gode let-

Rostadion - stille og roligt !

vægtsfirer samt en letvægtsfirer
fra Lyngby RK, ville forsøge at

"Tillykke med bronzen".

danne en letvægtsotter.

"Det er en meget flot præstation,

Otteren blev trænet af Lars Nielsen"

I har lavet, men vist ikke helt
uden problemer" ?

"HVORDAN KOM DU IND I BILLEDET"?

"TAK"

"- En af Lyngbyroerne havde hele
tiden problemer med at komme ned i

-"Det var ikke uden problemer"!

vægt, hvorfor han trak sig ud af

"I begyndelsen af denne sæson, ville

projektet. Da jeg var den eneste

Danmarks Rocenter gennem et projekt

letvægtsroer, der roede for mig selv

samle de bedste letvægtsroere her-

~

hjemme med henblik på dannelsen af
en letvægtsotter."
I

single-scullery, og var i god form,

spurgte man mig.
I begyndelsen var det vist på prøve,

Hele projektet gik "i vasken", fordi

men da holdet romæssigt og socialt

nogle roere fra en enkelt klub,

fungerede fint, fortsatte vi samar-

pludselig ik k e vi lle v ær e med alli-

bejdet.

gevel."

12
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BO VESTERGAAROs SAMTALE MED BLADETS

: LIGT

MEG~T

ONDT IGENNFl

tG IB BLIVBT BlBØI1T
II

'HVORDAN GIK DET J ER IN DEN VM
-"OG ØKONOMI EN " ?

Vi skulle vise, hvad vi duede til

-"Ja, det si jo ikke si lyst ud i
starten, og vi havde store protlemer med at fi penge til projektet .
Da denne otter ikke hørte under
Danmarks Racenter, blev det Øremærkede beløb pi godt 170.000 kr.,
sendt retur af DFfRs ledelse. Vi

ved re gattaen i Ratzeburg me dio

juni. Her vandt vi - og alt t egn ede
jo godt .
Spørgsmålet var s å , om det bare
var en tilfældighed "?

"-OG I LUZERN ? "
l'

Her blev vi nummer 2, ikke langt
efter de stærke italienere håbet om ihvertfald en finaleplads i Milano var blevet en muligh e d :'

mitte foreløbig selv betale udg if terne frem til VM~
"Ledelsen i DFfR, troede ikke
ri
rigtigt pi os.
"Lars (træneren) mitte da osså høre
fo r, at han nok ikke havde særligt
meget forstand på at træne letv æ~ ts
roere, men nu viser det sig jo a~
hans træningsmetoder er gode nok.

"HVAD

~!ED

TRÆN INGSL EJ R?"

"Vi havde efter Luzern Re g a ttaen,
stadig inge n penge og vi ville
forfærdeligt gerne med i en træning s l ej r i Sanen , Schweiz. Her
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Styrmand e n, St ephe n Mast e rs, Bag--

ha vde vi været fø r , en uge in d en

sværd har før styret sig til to

Lu z er n".

bronzemed a lje r,

" Vi s øgte si Te am - Dan mark om

~ens

en anden

tidli g e re VM- del t a ge r: J e sper Ve -

støt te - og i e lvte time fik vi

del f ra Lyng by h ar prøv et at være

bevi lge t 40.000 kr, så vi ku n ne

reservemand ved VM i et par å r .

N

kom me afsted.

Eller s består de andre af un g e ro-

" EF TER EN SEK UNDÆ R PLAC ERIN G I

ere, der h ar været med i nogle å r
med gode resultater herhjemme og

DET INDLEDENDE HEAT, VA NDT I
OPS M1L IN GSHE AT ET OG

KOI~

HVORDAN GIK DE T MED

PSYK E~

ved regattaer rundt om i Europa.".

I FINAL EN .

?"

" OG FREM TI DEN " ?
:J

"Der var nervøsite t hos alle.
Vi roede ud, og prøvede at få

Ja, jeg kunne god t tænke mig at

1/

komme med på et ott erprojekt igen,

medaljechancerne lidt på afstand-

siger Bo Vest erg aard, der nok ikke

ved at t ænke p å blot at klare os

havde regnet med at rosæsonen skulle

s å godt, som muligt.

blive sådan en succes for ham i å r.

Biden gled ikk e ri g tigt for os og

Man kan rolig t konklu dere, at Bo

længe lå vi p å en femteplads,

Vester ga ard er kommet fra lidt af

siden arbejdede vi os op til en

en skyggetilværelse i single-scul-

3. plads, kun 17/100 sek. fra

ler op i verdenseliten i otter.

en sølvmedalje, som USA vandt.
Bo Vester gaa rd er 22 år, startede

Ita lie nerne vandt guld og førte

med kaproning i Maribo Roklub i 79,

iøvrigt hele løbet ig ennem ".

hvor det blev til "lidt for sjo v
"Det har været en fantastisk op-

roning" i dobbelt-sculler.

level se at være med p å denne otter.
Kun

3 af mine roka mmerater har

Grundet videreuddannelse, flyttede
Bo til Roklubben "Viking"

v æret af sted til Verdensmester-

(Faxe)

og senere til Roskilde, hvor det

skaber før.

blev til nogle år i letvæg tsdobbelt-

Vagn Nielsen, KR har vundet to

scu ller og ca. 10 sejre ved re g atta-

bronz eme d al j er før - han er iø vrigt
med s ine 33 år , æld ste ro e r på hol-

er herhj emm e og i Sverig e og Nor g e.
I 1987 meldte Bo s i g ind i DSR.

det.
Tr æner Lar s Nie l se n
roede ind Lil for to
år si d e n på
l andsh oldspl a n,

h vor

det u d over mang e sej re
he r h je mme og i
u dl a ndet blev t il en
b r onzem eda l j e ved de
2 1ymp is ke Leg e i Los
An g e le s i firer uden
s ty rmand.

M
J
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Man kan være

Bjarne Eltang og Per Rasmussen.
har under de indledendp rorbered-

at de

eIser til O.L., været i

har

hvor de deltog i

Polen,

en stor interna-

1jl

~ri5t~t

sl

meget lyst til

en båd,

at sidde i

nAr de engang om

tid vellder hjem.

I de indledende løb, kla,'pde

\'i ,fra redaktionen,

Bjarne og Per sig ikke direkte

lig llolde læserne b<=J1nrivt

igennem til semifinalerne, hvorfoT

rettet

m~tte

ud i

'~o:n

hvorfor DSR-roerne var klar Lil

træner fer 'holdet

udtaget:
t~l

som

Dg

lldta~~f't:

Pi-

"t.ndmnllrl ti,

Cl'

Hjort

~rne

en fIol

RY

2. plads, l,S sek. efter I'r 1,
I!olland. nr.

ik~E

dersom nogen mii s k e

.bent 8.erup

finalen.
finalen blev riet

'!nr l Eel-

skul le følge med i dagspreAsen.

Her roede de perfekt OR vandt,

I

vi 1 sP1"l;fn1Ce-

om .Al T vedørende ro:tir:[.01i

ved O.l .. ,

et opsamlingsheat.

mAne~s

EJ'

tional regatta.

de

iJ·(},

:tt

to nævnte roere mAske ikke

J blev Vestt;yskland

et stærkt hold med en sølvvinder
fra sidste års VN og Kolbes banemand en ung,

Darlmark~

talentfuld roer.

4, blev Norge,

netop

5 Schweiz og 6.

og klubber -

Samtlige, pånær DS}! "al' i

finalen

i

f:;"er.nc

år, nærmest måtte betegnes som

I

i

CJ

2.

~r.

gport~1'01}

rAr r',

redaktøre"

e" banke af " C'I'C;,;

i Luzern', der som næynt tirlligere
i

sportsa"l~,

med

er gratis t i l

~visen

Italien.

Etørste

u~kommet

'~ L' ]

L ,

l

f _.

n~ r;.

dp.tte,

rletop

udkcmne

rurrrr;e-r.

et mini-VN.
Et,

:for DSR-roerne. godt resultat

le FIf de: minrlre lee:cc"'" .op'"

på et passende tidspunkt inden det

TlP.

går løs i

J . igelede~

Seoul.

I skrivende

stun~

netop rejst til

er Bjarne og Fez

Sch~eiz

i

en træ-

ningslejr, hvor man samtidig skal
teste en splinterny bid der skal
benyttes på et; senere tidspllnkt.
Schweiz

til

De]· er en

(. r:

ler:

d. 17. september.

bJaclF'

i

1il"'::0r'

Sidst,

J~s

1~gebrevkas5e

7ed TinE' Scheuer-J

går turen over Hatzeburgs Hoaka-

O.L., hvor det endelig går

r;'(!

og denne gane; bringC'E- df':'

., ",ve r iges p. t.

~il

r

r:ærmere
f:::ive~

helbredelse De f0 r ebYFFp l sr

demi, hvor der ligeledes skal
trænes to uger inden afrejsen

~~r

af dis8€.

~\o.fE

E:fter træningslejren i

kigges

idri:CtsskaGcr og cicr

t" -r',-

Stef'al ~

men

del tage i

bedste

[;.I"5(rJ

tenl,i.EsTJ :: ]-

Fdher g .
ikke nd.TiI.J s t

ka.n

e-I1 lae t!'ækni!lC

n~al!

(In ·

~t

ophold p! La Sanla Spurt ...
E.r du heldig, kan du ~ta 6 i g f'f;
p.ksemplar i nsn
I~ •• ,
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FRR FORDUM5 TID
Olympiaden
SPOR TSFOLKI

Bedst, billigst, behageltgt med

Conlinental Automoblle T!!!:!!!!!

S pis kun

Gaba Fløde Is
Forlang den overalt plJa
danske Spnrtspladsa.'
Afrejse d. 31.Juli.
d . 4. Augusl .
d . 8. August .
d .12. August.
d.31.Juli.
..
d. 9. August ..

7 Dage ..
7
7
7
12
10

Hl/r de dw iklzc pall Sportspladsen. sall forlang al dm
førrs der

145,- Kr.
145,145,145,- "
180, - "
170,- )1

Prisernt: indbd.1Her Reise i moderne komfortable
Hotel opho ld med Morgcnm,1:dtid og

TurislvoJ.!n~,

Middag $.10'1 1 Rundtur i Byen. Forlang ProgrJm og
bestem Dem hUftigt, der dispont";:res kun over et

begræn set Anioli

Siddepladser os

Bagermestrenes Ice Creamfabrik Als

Hotelværelser.

Spe oleIle Ture kan arrangero8a efter 8nak •.

HØNG
Telefoner H øng 103 og 130

GONTINENTAL AUTOMOBIL& TURISME
Klampenborg -

S. Kofoed -

Tlf. Lyngby 390

10.000 Kr. til Roidrætten i Sønderjylland.

Dansk Forening for Rosport

Danske Studenters Roklub i København har
af en anonym Giver modtaget et Beløb paa
10.000 Kr. til Anvendelse for Roidrætten i Søn,
derjylland, der ha r vanskelige Kaar at arbejde
under.
D. S. R. har overdraget Dansk Forening for
Rosport at forvalte Pengene.
D. J. F. føler. Trang til at bringe den anonyme
Giver sin varmes te Tak for hans storslaaede
Gave.

meddeler. at Silkeborg Roklub har ekskluderet
Murersvend

.tr.-t'••FI. . . . .

p. G. af ukammeratlig Adfærd og L' deblivelse
(ra Træning.

Sportshatte og Huer
Vi helr de rigtige Sportshatte

.

Priser 2.85-3.85-4.85

Sidste Nyheder i Huer Filt, Astrakan Plusch
Pr;ser 1.50-2.85-3.85

Grand Bazar,

Rantzausgadc
Ninon, Købmagergade 31

8

Istedgade

Alkohol og Idræt er Fjen der - Drik Mæl k!
ø

16

91
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ORI ENTERINGSLØB
~ ) rien t e r ingss ~ ktionen

ur l e n csrl n as se k t ionen ha r tradit ion e n tro holdt en lav profil i
r o s æs o n ~ n.
Nu a å r som msre n i mi dle rt id på hæld, og vi vil her gerne
:lve e n kert tesk r iv e l se af de til bu d
som o-sektionen har i
"fter år.ot ,
Roorientering
s t clr f cr tlrEd a a d e n ~o . s e p te mber kl 17. 0 0 . Denne dag vil der være
f e r a;: a enne rr,!-;)l'", cJ', ll a l ,ni nd e liae rotur lJl ed et søkort i
hånden 0 0 un der vejs opsøae diverse bøJer , bolværker og mo l e r.
Vi

,~u ii 0 h 2 d

Orienteringsaften
S a~~2 jaa ~l rsdaa den 20
september o m aft e nen kl 20.00 i
t j o r n E l ck 3 1 et ~ ll v i for t æll e l idt løst og fast om orienteringsløb,
-,a r t. k G ~.p a s. på klæd ni n a . ~o ti cn
e lit ~ .
b e g yn der" e
s væ rh E dsgrad € ~ ,
ori e n te r i nqss ek tionen. f o rhold e t ril roklubben , Dans k o r i e nterings
f or b u nd , d aql øb
natløb
st a fe tløb . e ta pel ø b, ba ner, kortt e gning,
l ndteonina af baner, banelæng de r, star ~, må l, omklædning, bad, træning
~.JT'.•

Gasehuset
beliqgende i Al12røej ved Ravnshnlr
fi ndE:s p r\ op~laqstavlE:n o/ed køkkenet). HLSE:t er
r '. )kl llLc" . .: r. s ~:; y Li!"Ug~S ..:tf 0 -ScKCl. On 2 ri s,;::' !,:', ~...:. :j ':: -==' i ~ ''::; 2P I...i ~.kt t::::r ;, ræn2.ngsl..zc
Hus et kan dasuden le j e s af roklubb e n s ~ 2 dl e rn~er.
SAS8hus~t

Sk o v

helårs-s Gm ~erhus

e r et

!. }:I:,, ~ r s}.: i :s ~

~

Løbsdagp
O-s ek ti 2 n e n 9fhold e r cræningsløb fra Gasehuset følgende søn d a g e :
cien
2. oktober
J3 . oktober
6. nO'Jember
2 7.

nov2rr.bF:r

ll. d e cember I julekispus)
Mød op me llem klokk e n 10 og 1 2 , indteqn din bane ! ban el ængd ~ r mellem 3
og 9 kre i , løb curen si hurtiat du Kan eller g å still e o g roligt rundt
og nyd s k o vens pragt, lydene og forne mme lsen af at være ude af b ye n,
tag e t b ad, spis din medbragt e frokost og hyg dig med de andre, so m
har væ r~ t ud e at ~2 på skoven.
Husk,

at du al c id vil kunne fA insLpuktion i
.

o-løb i Gåsehuset på

løbsda Qf~ne

5ønd a q d e n ~
~ ktober vil der kl 10.35 {ankomst af l i nie E fra
Køb e n havn I være en p er son på Alle r ød station, som kan vise vej til
Gå s eh u s ;;; t .

Ro nald Cla us e n

Johan Frydendahl
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To r ben Møllet·

v ib e k e J a ns en

LOLLAID-FALSTBR FAR EGET
ROSPOR·TSANLÆG PÅ MARIBO SØNDERSØ
IGANGSÆTTES FORÅRET 1989
Miljøministeriets Skov- o; Naturstyreise har stadfæstet Storstrø ms

un der r ettet om de n in app elab le af sø r e l se om till a dels e n til eta b-

Amtsråds og Maribo Byråds tillad-

lerin g en a f det nye

else til at etablere et rosports-

på Maribo Søndersø.

anlæg på Maribo Søndersø.
Dermed står det klart at d et

rospo r ts a n læ~

Inde n man k a n g å i gang
nye anl æg , der e r

~ed

d et

sponsor e re t

omdiskuterede rosportsanlæg nu

blandt andet af Team Danmark, er

kan etableres.

der dog visse ej erf orho ld for
den søndre del af søen, der s kal

Skov- og Naturstyr e isens af-

afklares.

gørelse betinger dog, at de hidtil benyttede baner til henholdsvis rosport, BAGLÆNSROERNE, og

Nu , da spør g s mål et om myndighede rne s til l adelse er fa l det på

kajaksport, FORLÆNSROERN2, bliver

plads, betr ag tes spørgsmålet om

nedlagt.

en aftale med lods"'jerne som en

Det er især baglænsroernes

formalitet fra initiativtag e rn es

baner i Søndersøs sydlige lavt-

side.

vandsområder, der har givet anled-

Derfor forventes det, at arbe jdpt

ning til bekymring blandt natur-

med det nye rostadion og Te Am

fredningsfolk, fordi disse lavt-

Danmark Talentcentr et kan sæt t es

vands områder omfattes af Ramsar-

igang i løb",t af fo ri re t 1989.

konventionen, der drejer sig om
Det sportsl ige stadion s kal

beskyttelse af truede fuglearters
yng l eområder.

h a ve s e ks baner p å h ver 2000
me ters

Miljøministeriets a fgøre lse e r
endelig og k a n ikke indbrin g es

Lzn ~ de

t il bag hon sr oer ne

og ni baner pi hver 1000 met e r s
længde til forl æns r o ern e. Men

for anden administrativ myndig h e d.

det er kun ved større scævner ,

Baggrunden for afgørelsen kan

at all e baner er i brug . El le r s

læses i sin fulde ordlyd ved hen-

vil kun et pa r h a ner v ære i

vendelse til enten Mar ibo Kommune

b r ug i

eller til Landskabskonto r et i

t r æn in gs ak tivit e t e r .

T~lentcentrets

da glige

Storstrøms Amt.
Foruden Team Danmar k er Da nsk
Danmarks Naturfr edn i n g sforeni n g

Fo ~ enin g

og enkeltpersoner, d e r ha r frem-

Kano- oe Kajakforbund invo lve-

sendt k l a ge over kommunens og

ret

amtets tilladelse er s ær skilt

stadion p å t~aribo Sønd e r sø.

for Ro sp ort og Da ns

i pro j ek tet med et ro sp orts-

( la stbiler ) parkeret på Re stauForud en a nl ægg et på Søndersø er

rantens Parkerin gs p lad s.

der plan er om at bygge ti lhørend e

Udover at disse to køretøjer

facilit e t er til
t ræning og

ov ern atnin~,

fysisk

bærer farven: DSR-BLA, føres
di sse så ~ande li g også af to med-

undervi sni n~.

De aktuel le plan er går p å at by gg e

lemmer af DSR, der den dag tr æn ede

i t ilknytnin g til Maribo Kaja kk lub s

flittigt på Bag sv ær d Sø.

klubhus.

-Selvfølgelig skriv es dette ikke
for at hænge lige de to bestemte

Ge ne r a ls ekre tær en for Dansk Kano -

motorkøretøjsf ører e ud, f or der

og Kaj akf orbu n d, F inn Larsen,

h old er sandelig også andre biler

udtrykker over for avi s en NY DAG
stor tilf r e dshed med Mi ljømi nisteriets af g ø rel se .
Han forvent e r en stig e nde aktiv i t e t
han mener, at d et nye stadion med
v~re

om aftenerne derud e - mær kværdigvis i tidsrummet, hvor rostadion
har åbent !

og interesse for rosporten, og
tilhørende center vil

tilhørende DSRs medlemmer parkeret

HELT ÆRLIGT, hvorfor ik k e parkere

en for-

på parkeringspladsen, der er bereg net til de aktives kør e tøjer ???

del for kultu r livet i Maribo ja, på hele Lo l l and-Falster.

Pladsen

Fundet i NY DAG d. 5. august! HJ.

li~ger

umiddelbart nedenfor

Regatta Pavill one n s parkering sp lads, I skal blot benytte en
trappe og gå lidt ekstra skridt,

TIL DE KAPROERE DER
KIRER I BIL
- Re daktøren vover herve d at g i ve
kap r o erne en l øf t e t

p eg ef i n g e r

så er I de r

Pr oblemet er iøvrigt flere gange
blevet bragt på bane ved Kreds e ns

I

Formandsmøder, hvor man har inds kær pet at forbudet meddeles ud e

- Da ma nge af DS Rs ka pro ere har
d eres dag lige g an g u d e på Bag sværd
Rostadion - eller ror med udgangspu nkt derfra et par ga n ge om ugen ,
ska l det indskærpes d e motorise-

i klubbern e .
Re g att a Pavillonen støtter rosp orten, vær derfor med t il at give
plad s til de gæ ster eller se lska-

r ede at:

ber, der skal nyd e en g od midd ag
i resta urant e n.

PARKERING SP LAD SEN VE D REGATTA
PAVI LLONEN ER FOR RE STA URANTENS

I samme mome nt, skal det o g så lige

GÆS TER - OG IK KE FO R TR IN ENDE

er ind res,

ROERE l

at bådep l a dsen på Ro s ta

di ons om råde he l ler i kk e e r pa rk erin g splads, men s du t ræn e r på

-Forled e n kunn e bladets r e daktør

Bag sværd Sø ...

ved s el v syn konstatere, at der
b la nd t an d re ak t i ve ro e re s biler
o gså ho ld t

111

to s t ore bl å v a revog n e

HJ
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JØRGEN FOSS BRINGER
LIDT DATA:til Danma rk i 1865.
Inr i gger e n

LFE5 I fllll77-

mEFJ8oin:·

k o~

Det var grosserer Harald Han s en ,
de r

KA NIND ABEN , hvor al l e de n ye bli-

br u ~ .

ver døbt på behørig vis efter
fæll e s i n d tage lse af

~o r g en ma d

i Eng la n d havd e s e t

in ri g ~ e re

og så kø b te en 2- åre s til pr j .v at
et

i

I e ft er f øgle n de f or å r la der

"Selskab" me d davær en d e k a p -

ta jn Hoslcj ær i sp id se n 2- å r e s

DSR.

t j en e so m mode l f or de n f ør ste
d a n sk by gg e de 4-å r es i nr i gge r

MAR I BO RE GATTA EN . Hvo rdan gi k det
vore ka p r oer e der. Ry gte rn e s ig e r ,
at n og le af disse s t i ll e r op i

( havnen ).

Båden døbtes KVIK, s om u d gang s p un kt

Mar ibo i helt an d re bådtyper end
hvad de eller s r or

byg g e af bå d by gger Jac ob s en i
Ny Ka l k b ræn de r i

f orvand ledes Selskabet til Ro for -

i .

en in gen I KVIK ".
DANMAR KSMESTERSKABERNS på Bagsværd
Sø.

Dette Bkete o m ef t eråret 1866.
Disse to bå de og efterføl~en d e

Vi l DSR h av e lig e s å stor succ e s

ha vde faste s æder . I 1880 fr e m-

i år, so~ DM 87 på Sorø Sø.

k ommer det første " g lidesæde " .

De t v ar her vi blev me s t vinde nde

I 18 85 kom det før ste rullesæde .

klub i seniorløben e !

Den f ø rste ou tr i gger

ko ~

her t i l

f r a En gla nd l i d t h oved kul d s.

UNIVER SI TETMA TC HEN , der afv ik l es
--- . .
Dan s k e roere skull e i 18 83 d e l t age
sa~tldlgt med Danmarksmeste rs kaberne
i en ka p ronin g i No rge rlOd n ord d • 10 sep t em b er .
Bænd og sve ns ke re .
Vil det
lykk e s for vor otter
Di sse beny t tede ou trigge re . F o r
at vinde matchen, eller skal sejren
at s t i på høj de me d d e an dr e
atter g å til Albor g Ro klub ?
vedrørende ma ter ie l l e t, købte K.R.
reso lu t en 4- å res ou t r igg er .

LANGTU RE I SÆSO NEN.

De tabte stort bl.a. på g r und

Vi tør ikke love noget, men mon
der ikke skulle b liv e blot et ind-

af for kort træn ingst id.

læg fra vore langtur sroer e , der
har været vidt omkring .
O .L.- nyt, vi har to roere med i
Seoul.
Mon disse to nir f ina len der ???
OG MEGET, ME GET MERE !!!

Jør gen F oss.

MEDLEMSMØDE
TIRSDAG D. 6 / 9 20.00
EMNE: ROINSTRUKTION
DEBAT UD FRA JØRGEN
FOSS' INDLÆG I SIDSTE
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menu

NYT
FRA KØ KKENET:

sep'JemB€R '88

Fr a torsd a g d. 1.9. 88 v i l der atter

To . 1. 9.: Kr e bin e t t er m/ g røns age r

ku nne købes va r m ma d f r a kø kken e t .

og portvins sauce

Pr ise n vil for eløbig være uæn dr et -

Ti. 6.9. : St e g te rødspæt te r

(k r . 30,-). Kaf fe vil t il Jen gæ ld

ært er og hjem me l avet remoulade

sti ge k r . 1,-, d . v.s . kaf f e k o ster kr.

5.-

m/

To. 8 . 9 .: Kyl l i ng m/d r ue r og r å -

og ka g e Iu-. 5 ,- .

stegte kartof l e r. Grøn s a l at
Ti. 13 .9.:

Maden sk a l besti lles sene s t dagen

Hver da ~s gr yde:

Risre t

m/ h akket kø d og gr ønsa ger . Råk ost

f ør in d en kl. 1 6 , en t e n p å l is ten

To . 15.9 .: Sprængt na k keka m m/

i bar en ell er p å t e l efo n 01 -296326.

g uler od sterr ine. Bechamelssauce
Ti . 20 .9.: It a l ien ske ko tel e tter

Skulle man h ave J lemt a t be stille

m/t oma tsa uce . Gr øn sala t

mad , ka n man kø b e l ækker velbe s tr å-

To. 2 2. 9.: Reje r isotto m/ r å kost

let in d ustr i ma d . Li ge le d es kr . 30,-. og brø d
Ti. 27 . 9 .: Kinag r yde i sur -s ød
Hj emme la ve t

t oast kr. 8,-.

sauce miris
To. 2 9 .9 .: Ha kke b øf m/ b løde l øg

VIGTIGT :

og bønner . Ris ted e to mater

Hvis man k an me dde le ca. - s p isetid ,

Re t til ænd rin ger forb eh o lde s .

nedsættes vente ti d en.
Venlig hil sen J ytt e

Hagbard
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Danske St ud en t. er s Rokl ub , St. r an d nm2;e t
210 0 Kbh .

ø,

55

P o st gir o 500 34 66, Tlf . 01296326

ME DL EM STEL EFON 0 1185811

Formand

Kasserer

Sekre tær

Stig Rasmussen

I b E. Jø r.;;ensen

Krusemynt e?a de 4

Johan Fryd end ahl
Br edesv ins et 42

P ar mag ade 3 1. 1.

1318 K
01159080

2830 Virul'1
02855860

2300 S
0 1 5 90618

KAPRONI NGSC HE F

f.1ater ielf 0rv.

Inst ruk tionsroehef.

Reiner Mode s t

Er i k K. Ra s mu ss e n

1·1i chael na n sen

Vandtårn s vej 110

~n g e lst edg .

Frede nsg ade 5. l. t h .

2860 Søborg
01565054

2 100 Kbh.
01 2 90499

I~OTIONS-

62 I V

ø

th.

2200 Kbh. N
01353455

og
Kontingen tkasse rer

Langtursro c he f

Kap roningsudv a l g

Pernille Jørgensen

Kun skrif t lige henv .

Parmagade 31. l

DSR, Strandv2 n g e t

th.

2300
S
01590618

55

2100 ø
At t:Ko nt in g entkass .

J e ns Ande rsen
Tom

Ra s~u ssen

Mogens Ha ut

110TJOUSROCH ~F

Husforvalter

Redaktør

~·1o:=;ens

Mette J e nsen

Kurt. Jør gen s e n

Strandvænget 55

Gl. Klausdø lf' brov. 462

Tran e .5 å rdsvej 29 8

2100 ø
01298499

2730 Her le v
02943 25 0

2900 Hell erup
0 161 2 784

Haut

ORI ENT ERIN SSEKTJONE N
Forr.1and

~~ckr !3_t ~r

Ronald Slausen
En g elsborgvej 44

Johan Frydend ah l
Brede sv i ngeT, I,,'

2800 Lyngby
02885886

2830 Virun
02858605

Kasserer

Public Re l a ti ons

Torben

Vibeke De lf s Jensen

~·1øller

Terrasserne 100

Borgervæng et 78 st.th

Himmelev, 4000 Rosk ilde
01928873

2100
ø
01184780

Redaktion: Lene Vibeke Rønk jær
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T' e rmin s lis'te
Dato

1988

Løbstype

Skov

Arrangør
Holte

4/9

B

Sverige

11/9

B

Sk:jo1denæsholm

Roslcilde

14/9

B-nat

Geel Slcov/Kirkeskoven

SNIK

18/9

8/C

Vemmetofte

Køge

18/9

OM

Bl~berg

OK West

21 / 9

B.-nCl:t

Vestsk o ven

Ballerup

25 / 9

E'

Tisvilde Hegn

Vinderød

28/9

B-nat

Grlbskov Midt

Fredensborg

DM-nat

Gribskov øst

SG

1110
2 / 10

G~B.,.hus

Ravn",holt

8110

C

Klinteskoven

DSR
Herlufsholm

9110

B

Store Dyrehave

Lillerød

l6/10

B

Ganløse Orned/Ryget

Farum

23/10

G~sehus

Rhvnsholt

23110

B

Stenholt Vang

Hillerød
OK øst

DSR

B

Gribslcov Midt

G~sehus

Ravnsholt

13/11

Jættemilen

Tisvilde Hegn

27/11

Gåsehus

Ravnsholt

DSR

1111 2

Gåsehus

Ravnsholt

DSR

3 0lle
6 /11

DSR
OK73

Tilmelding:
G3.sehusløb:

Mød op mellem Icl.

Øvrige løb:

Johan Frydendahl
Bredesvinget 42
2830
Virum

(14 dage før)

10

og
tIt.

12
Ol 63 08 I l

(arb. )

02 85 86 05

(privl
~.o
2

'0.."

>

°Ol''''''~

Mor te n Tib ian & I a n Bad e n
DA NMARKS MESTRE 1988 i 2X.

56 . årg. af medlemsbladet for

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
[Akademisk & Polyteknisk Roklub]
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H0STFEST .•..•....•......•...........•.........•.•.•.• s ide
GENERALFORSAMLINGS INDKALDELSE ••..••••.•....•....••.•. side
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v/Lise MeNamara •.•••.•.•.......•.••• side
MARIBO REGATTAEN ••.•.•...•....••..•••.••...•.••.••••. side
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INDMELDELSE

3
4
5-6
7-9
10-11

12

13
14-18

19
20-23
24-25

26
27-29
30

De to første gange i klubben er gratis introduktion.
Derefter kræves indmeldelse og forudbetaling af et
kvartals kontingent. Evt. overskydende forudbetaling
udlignes ved førstkommende ordinære kontingentopkrævning. Indmeldelsesblanketter og girokort forefindes i bådehallen 'på kontorets dør.

RESTANCEGEBYR:Der tillægges et gebyr på kr. 25.- når betalingsfrist
overskrides (opkræves den følgende gang).
UDMELDELSE:

Skal være skriftlig med l måneds varsel fra den l.
i en måned. DSR fremsender bekræftigelse samt evt.
slutrestanceopkrævning primo rnedlemsskabets sidste
måned.

BE!4ÆRK:

Sålænge roan ikke har indgivet skriftlig udmeldelse
og ikke kan dokumentere bekræftigelse fra DSR er
man medlem. og vil blive debiteret kontingent. uanset
om faciliteterne benyttes eller ej.

INCASSO:

Omkostninger herved betales af skyldneren.
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DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

1988 FOR DANSKE STUDENTERS ROKLUB.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 1988,
Fredag d. 25. november kl . 20.00 i D.S.R.
Forslag, der ønskes til afstemning, bedes indsendt til D.S.R.s
bestyrelse inden
15.10.88,
således at offentliggørelse kan
ske i bladet, a.h.t. portobesparelsen.
Dagsorden:
(l)
(2)

Aflæggelse af beretning.
Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Fastsættelse af kontinge.nt for det følgende år.
(3) Valg af formand.
(4) Valg af kasserer.
(5) Valg af sekretær.
(6) Valg af materielforvalter.
(7) Valg af kaproningschef.
(8) Valg af instruktionsroehef.
~(9)
Valg af motions- og langtursroehef.
(10) Valg af 2 revisorer.
(12) Valg af repræsentanter til D.F.f.R.
(13) 'Særlige forslag.
(14) Eventuelt .
.l#
---::-=") Val" af .hu"forvalter
..
Bestyrel!en foreslar B1rg1tte Pedersen valgt t1l mot10ns- og
langturschef, idet Pernille Jørgensen har ønsket at fratræde.
Bestyrelsen agter, som i det forløbne år, at supplere sig med
Kurt Jørgensen til varetagelse af motionsrochefhvervet.

1\
I

De øvrige bestyrelsesposter foreslås uændret besat.
P.b.v.

Hagbard

il

Ib Jørgensen, sekretær.

LISE MC NAMARA OPLEVEDE PERSONLIGT

•

DSRs KANINDAB
Man mødtes til

hyggeli~t

morgenmad.

Vejret var perfekt • sol fra en
skyfri himmel. Efter

i retning af Storkespringvandet.
Mit hold tabte skal det lige i

mor~enmaden

for-

bifarten fort ælleR.

blev vi delt op i to hold.
Efter at hav e nÅe t Stor ke s?ringl. hold blev sendt afsted i 3 både,
det andet hold Qødtes på SVfmei!Jøll e n vandet blev vi løsn e t fra hin!3nde:1
OR. hvert hold fik udleve re ~ e~ æ R
Station og fik på stedet ke tchup l·
ørerne, papø.rer på og gulerødder om

i rÅ udt:;ave ••.

halsen.

Ordr e n gik på, at vi senere skulle

Vi blev dernæst sendt afst e d med

mødes ved

et kort i hånden og s klllle t.age to, get ind til Nørreport Station.

Minde~nkeret

r.1ed et hård~{ogt æ~

Nu kommer hemmeli;heden ( Hen I
skal alligevel

Efter at have fundet Nørreport Station gik vi til RundetÅrn.

i Nyhavn -

!

h~vH

den at v ide,

for jeg kan altså ikke lade

~r re

med at fortæl1 3. hvordan vi bar'

Vi havde en åre med. det skal ind-

os ad).
skydes at denne også var med it.aget. ".Det.
med ,ægget ble v klaret v e d
Styrmanden medbragte et ror !
at vi g ik ind på An Cafe o,:; fik

Ved Rundet å rn ble v v i f otog ra f er et
af nogle af de ventende ro e re derefte r

ble v vi bund e t

æg ge t byt te t me d et hå r dko g t ,
s å da n) !

s am me n og

_ Da v i h av de v æret ige nnem e n

med å r en p Å skuld ren e skul l e v i

del h år d e s t r abadser , k om vi ti l

l ø be s tafetløb n e d af Kø bmage rg ade

at ko ns u mme re no g e t væd ske p i

5

sa mm e Cafe.

tilbage til klubben.

Ef t er Ca f e be s øget g i k vi igennem
f~agasin

Da alle atter var samlet i DSR,

•

blev vi bundet sammen Derefter

en

Til alt h e ld v a r der præsenta-

blev vi taget med

tion af nye parfumer med dertil

efter vi fik smæk med rfne fisk og

efter en, hvor-

hørende gratis prøver, et tilbud

en blanding af rådne grøntsager.

vi benyttede os af med glæde, da

LugLen var ubeskrivelig, og gik

ketchuppen i vores ører jo ikke

først helt væk efter flere ganges

ligefrem duftede af Ch a n el no. 5!

badnin g .

Efter dette stormagasinbesøg troppede vi op på mødestedet i Nyhavn,
hvor vi som straf pga. for sen

Festen om aftenen var utrolig vel-

ankomst fik sprøjtet ketchup ud

lykket. Man følte sig som ny ikke

over os og styrman den fik knust

alene

ægget i hovedet.

da der var en fantastisk

god stemning blandt nye og gamle

Det sjoveste var f.oks nysgerrige

medlemmer.

blikke i Købmagergade. Flere stop-

Maden var virkelig god og festen

pede op og foto g raferede os, men

i top.

INGEN overhovedet spurgte os

En stor tak til arrangørerne for

hvorfor vi gik og var "majet ud"

det.

på den måde. Det tager man åben-

Undertegnede melder sig gerne under

bart som en selvfølge.

fanerne til næste år når der igen

Efter

~t

skal arrangeres kanindåb.

have mødtes ved ankeret,

skulle vi gå til1angelinje hvor

Lise McNamara

de 3 in riggere lå, som vi skulle
ro ti l b ag e i. De der havde roet
dem d ertl l, skulle så tage toget

6

mRRIBD REERTTREfl
Den 20-21 august, var dAr Maribo RA gatta & Lolland-Falster Me ste rskaber pi Maribo Søndersø.
Det er jo her at der næste forår bliver anlagt et ROSPORTSANL3G for
alle LOLLAND-FALSTERS "baglæns" - og "fo r lænsroere".
DSR var ogsi med i regattaen iir, det var en rigtig mandfolketur, da
de kvindelige kaproere var hjemme for at hellige

~ig

træningen til

ml.
Vore "mænner" deltog i mange løb og for enkeltes vedko.mende i helt
andre bådtyper end normalt.
Vejrmæssigt set, var der som sædvanlig en skøn blanding af re g n,

blest

og sol, si arrangementskommit~en mitte indicellem nedsætLe distancen
fra 2000 meter til 1000 meter.
Lørdal5 aften endte det dog med at blive helt flot solskinsvejr O?
næsten ingen vind, hvilket gav en spejlblank sø, nogeL af An sj ""lden hed under denne rE!gatta, der i de sidste

man~e

Clr altid har været

plaget af stærk blæst og regn.
I samme p.lOment afvikledes KrAds-

sen havde mangA roere med, no<;el, som

matchen for junior B-roerE!. Denne

Københavnskredsen ikke engAn g kun ne

match har altid været noget af et

præstere i ir.
Anders fir her
forkla r et, hv or for
han i kk e f å r

udle-

veret sin l. pr æ mi e ,
når han nu

a lli ~ ev p.1

h a r lagt lil v e d
mi e b r oen.

pr2

De t rå dede s der
dog bod på sen er e
Alle misfor s t å el_
Ser blev ryddet
af vejen, og Anders
kunne v elfort jent
køre hjem med medaljen i tasken.

tilløbsstykke, men i år blev det

Da ingen fra Købe.n:iav:1.s '\redsens

til noget af en "fuser", da ingen

side kunne få ta~et si~ sa~~ en til
at fi dannet

af de unge roere fra
de jyske Kredse mødte frem.
Kun Sjællands Kredsen

o~

hold

i cfe forskelli g A bådt.yper 1'Iod de

Fyenskrad-

7

andre k re dse, f ore gik a lt

~e get

se lvbe s taltet, og Pa l le Rørsg aar d
m ~Lt e

da og si ret te henve n delse

3-4 s te d e r , før han fik sv a r pi
o m An de r s Br e ms Ra s mu ss en kunn e
f i lo v at ro med i d enne ma t c h i
sin s i ng le-s c ul ler .
Det lyk k e d e s e nd el i g i elvte tim e
at f i

lov, s å An d ers & Pal le drog

pi e n "non-stop" tur til Maribo,
da man sku lle være til bag e i Købe nhavn i gen l ørdag afte n.
Ande r s roede til sta r t, n et op som
h im me l og hav stod i et.
For ikke at blive FOR ge nnemblødt,
valgte denne juniorroer at sætte
"fuld s p eed" på båden, med resultaFru Baden & Ia Baden var
med som tilskuere i Maribo
for at følge far:lans kamo
på søen.
'

tet: en førsteplads i tiden 3.55.
15 foran Sjællandskredsen i 4.08.
95 og sidst Fyen i 4.26.14.

lotter stillede Ian Baden, Morten
Efter at DSRs eneste juniorroer

Tibian og Bo Vest e rgaard op sammen

var taget hjem, var det DSRs seni-

med nogle folk fra Lyng by og KR=

orer, der skulle tage for sig af
retterne.

Bronzevinderne fra letv.VM !
Kort efter starten knækkede ror-

Jens Andersen skulle ud over sit
single-scullerlø~

linerne på DSRs bid, så holdet

ro med på et af-

måtte ro i land, mens Bagsværd

bud i dobbelt-sculler med en Holte

vandt løbet i bælgravende mørke

mand, hvis makker var blevet syg.

foran Roskilde og Lubeck.

I 2X, herre senior A blev det således til en 2. plads i anden afdeling efter Roskilde.
I

IX blev det lig eledes til en

2.plads efter Lubeck.
Ian Baden roede toer uden med
Thomas And re sen fr a Lyngby. I

sam-

me løb roede Bo Vester g aa rd ligeledes me d en Lyng byroer,Pet e r Lund.
Ia!l & Thomas vandt foran 5 andre
ho ld i tiden 7.15.28, mens Bo og
Pete r b le v s i dst i 7. 3 9 .28.

8

SØNDAG.

et tæt o pløb ov e r 1000

i

rl in ern e at te r l

Bagsværd , me n f o ran L ~ be ck.
Af andr e DS R- r oer e de r v ar me d ved

be g ynder k lass en i 2X.

Det blev til en suveræn sejr i

3.41.64, foran Korsør j J.55.10
sidst, Bagsværd l 4.21.64.

~o

orden, s i

met er b le v DSRs ho ld nr . 2 e f ter

Her stillede Jens Andersen aR Ho l te
ma n den op i

l o tte r var

Hari bo Sø , s~ s vor Fo rmand St ig
o~

Rasmu ss en i

do mme rko nit~ en.

Stig ha r jo fa mi lie i Maribo

I toer uden vandt Ian i g en sammen

e r også med l em a f r o klub b e n

med Thomas fra Lyn g by, mens Bo Ves-

s

terg aard og Peter Lund fik ro et

s i~

ae
d~r,

vor for mall d er a l tid s tær k t

involve re t med diverse spe c ial op-

op på en tredieplads.

ga vpr, d pr må

kOI:l ffi8

n3.r r eg at taen

afv ik les.
Me tte J ensen •

.Jens A. o,;
Ho l tema nd en
0pnåe de en

2. pla ds og
en l. plad s
ud en at ha ve
træn et sanmel
før

LEOs END ELIG T!
Ved Mar ibo Regatt a e n
havde Roskilde Roklub få et lov
at låne vor ott e r, som skull e
bruges i lørdagens sidste løb.

Ottere n LEO b le v f l æn s et
i sty kk er f ra e ne ende ti l
a nden .
Roer n e mått e sv øm me i lan d
-o g bå den r e gnes for t o ta l-I
skade t !

Alt gik også godt, in'\il Roskild e
folkene gled over må lstr eg en.
Hv ad de ikke v i dste var at der
stod nogle pæle umidd el bart u nder
vandoverfladen. Sådanne pæl e ka n
godt tåle stød fra
ende - t il ge ngæl d k an vo r es
både ik k e t i le at g lide ov er
sådan en pæl.

9

TIL

DRIEnTERIJ7~

Husforvalteren meddeler:
at gulvet i salen er blevet slebet
af og lakeret. Kl ubbens medlemmer
kan selv vurder e r esultate t . Ved
rigt i g behandling sk u ll e d e t være
muligt at bevare de t flo tt e udseende i mange år. Gulvet er udsat
for en hård belastning, men ved
at sørge for,at vi ikke bærer grus
og sand ind kan vi minimere sliddet.
Det var ikke nogen billig spøg;
men overskud fra køkkenet har gjort
det muligt at betale.
Du har måske bemærket, at vi har
fået udskiftet defekte toiletskåle
og har fået n~e sæder at sidde på,
nar vi skal pa potte.
Ogs å her h ar køkkenet bidraget til
en tiltrængt renovering.
En mindre synlig ting, men alligevel meget vigtig for, at huset kan
fungere er den elektriske installation. Den har i manø e år været
på kanten af det kriminelle; men
er nu bragt op til en god stand.
Blandt andet er hovedtavlen blevet
renoveret, udtjente l e dninger er
udskiftet og nettet er blevet forstærket til at bære den voksende
belastning.
Det blev en meget dyr omgang for
klubben o g dog. Rees legat har
givet tilsagn om at betale gildet.
Mange af klubbens nye medlemmer
kender sikkert kun lidt til dette
legat eller ved, hvem Ree var.
Hvis du studerer nogle af de gamle
bøger på hylderne i slyngelstuen
kan du finde ud af det og iøvrigt
lære en masse om klubbens historie.
Du bør også møde op til generalforsamlingen. Det er normalt ikke
en kedelig forestilling.
så har jeg udarbejdet:
GUIDE TO ACCEPTABL E BEHAVIOR i
klublokaler på l. sal.
Det meste af det er selvfølgeligheder, men alligevel. Hvis vi alle
følger dem, bliver der mere orden
omkring os og mindre irritation,
og det k oster så lidt.

10

Tilsvarende eksisterer ikke for
nederste etage på tryk, men det
kommer måske en d ag .
Ved brug af lidt s und fornuft
bør det ikke være nødvendigt med
flere regler.
Såfremt Mette har plads i bladet,
kan du læse ovennævnte guide her,
ellers læs det i klubben.

g~~ x ~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~Q~g~

Arets match blev ikke roet i
forbindelse med Danmarkmesterskaberne.
DSR havde svære problemer med
at samle et hold, men på papiret lykkedes det. Holdet blev
dog aldrig samlet til en træ~
ningstur.
så vidt vides var det et mixet
hold med mange talenter, og
navnene er:
Ole Dam Petersen
Torben Kjær
Erik Madsen
Lars Jacobsen
Michael Mansdottir
Dorthe Bartels
Mette JenRen
Charlotte Michaelsen
cox: Kirsten Nilson
Rækkefølgen er vilkårlig.
Først modtog jeg et brev fra
Aarhus med et afbud, så fik
jeg et brev fra Aalborg, hvor
de meddelte, at de ikke kunne
stille et hold. En opringning
til Odense gjorde det klart for
mig, at der ikke ville komme
konkurrenter til matchen.
Det tog regattaarrangørerne
dog pænt, selvom matchen var
annonceret i programmet.

14-- 9 .1988
GUIDE TO ACCEPTABLE BEHAVIOR
i klublokaler pi l. sal.
Med det formål at fi ting en e t i l at fun g e re b e dst muli g t, så al l e,
det vil sige med l em mpr, barv a g t er, lejer e , køkk e np e r so na le, ren g ø ringspersonale, gæ s ter og and e t godtfolk, befinder s i g v e l, fa st sættes:
Møbler skal efter hver klubaften placeres som vist på den opslåede
møbleringsplan, som er gældende, indtil en ny udgave bliver slået op.
Det er naturligvis tilladt at flytte borde og stole efter behov,
men ryd op efter dig, for der er ikke ansat oprydningspersonale til
sligt. Dette gælder ogsi den stol du har siddet pi, - sæt den ind
til bordet.
Tøm og rengør askebæg eret, hvis du har brugt det.
Bær flasker og servic e ud.
Din venlige og hjælpsomme indstilling vil blive værdsat og mi ske
vil den smitte af pa sidemanden mIk.
Nir baren er åben for salg af drikkevarer, er det ikke tilladt selv
at medbringe og drikke øl, vin eller spiritus uden at betale proppenge.
For at skåne gulvet specielt i salen henstilles det indtrængende, når
du er til gymnastik, ballet eller sangprøve, at du kun benytter fodtøj, der er rent og udelukkende er beregnet til indendørs brug.
Efter hver gymnastiktime o~ hver ballettime tørres gulvet over !Qed
svaberen. Lederen af den pagældende time er ansvarlig for, at dette
sker efter hver time, ogsa selvom der er flere timer efter hinanden.
Flyglet har normalt sin faste plads i det sydøstli~e hjørne af salen.
I gymnastiktimerne flyttes det let og elegant ud pa verandaen.
Således vil vi længe have et pænt ;;ulv med et minimum af vedl i g e holdelse.
Barrerne anbringes efter endt brug langs væggene i salen, men ikke
foran dørene.
Grønne liggeunderlag anbringes i det nordvestlige hjørne i salen.
Stabelstole anbringes
opsliet i garderoben.

p~

stolevog nene og iøvrig t

Indendørs fodbold er ikke tilladt i

som vist på ski t se

salen.

pi toiletter henstilles det, at brugte papirhindklæder lander i
affaldsspanden og ikke på gulvet.
pbv

'

~#ae;/
mogens haut
husets, forvalter
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LJ1JT

de t

blev til J førstepladser og

en andenplad s i 4- og 4X-.

OBS Il AFLYSNING - VINTERGYM.

Svømning.

TORSDAG DEN 6. OKTOBER

I skrivende stund har vi ikke
modtaget besked om hvorvidt
D.F.f.R. har fået stillet en
svømmehal til rådighed iår,
således at vi atter kan svømme
uden entre. Se efter på opslagstavlen i D.S.R.
Ib J.

VIL VINTERGYMNASTIKKEN VÆRE
AFLYST. LIGELEDES VIL DER DENNE
DAG IKKE VÆRE ADGANG TIL l . SAL.
Der er selvfølgelig atter gymnastik i den følgende uge. Tirsdage kl. 17,18,19,20-21 og torsdage kl. 18,19,20-21. Ol d-boys
torsdage kl. 17-18.
Sek.

EN HILSEN FRA BJARNE I SEOUL TIL
JYTTE I DSR !
Mandag morgen d. 19/9 mellem 8-9.

Badminton.
Brug banerne ! Vi har iår atter
været så afsindig heldige at
få stillet 2 badmintonhaner
til rådighed i Svanemøllehallen
ved Svanemøllen S-station. Tidspunktet er som sædvanlig lørdag
kl. 9-12. Tilmelding foregår
fra gang til gang på opslagstavlen ud for baren i DSR.
Sek.

fik lytterne at vide, hvordan det
netop var gået Bjarne & Per ved
OL i Seoul.- En plads i semifinalen.
Radiorapporteren: Hans Otto Bisgaard havde talt med de to roere
og spurgt, om der var nogen, der
skulle have en hilsen gennem æteren.
Det var der.
Bjarne Eltang bad om at få sendt:
"EN SÆRLIG HILSZN TIL DSRs

DSRs KAPRONINGSCHEF OG VOR GYMNA-

DM~E

I KØKKENET: JYTTE NIELSSON, FORDI

STIKL ÆRER henholdsvis Reiner Mo-

DU SKABER GLÆDE, SAMVÆR OG TRIVSEL

dest og Hanne Petersen, deltog

I KLUBBEN".

06så i Kerteminde, dog for andre

Pladeønsket var Nick Berry m.

roklubber.

"Hver taber - vinder"!

I Kerteminde opnåede Hanne Peter-

Per Rasmussen sendte en hilsen til

sen sammen med Merete Boldt fra

sin kone og søn og ønskede:_Søndag

Fredensborg en 2. plads i damernes

i a

dobbelt-sculler - mens Reiner opnåede flere førstepladser i både
firer og otter.
Reiner Modest deltog ligeledeSved
Verdensmesterskaberne for Veteranroere d. 9-10 september i Scotland
s am me n med tr e Lyngby-folk, hvor

d

il - med Anne Linnet.

E!:ImnR5TIKKEn ER

HUSK AT:

AFLYST D.6. OKT.
VI FORESLÅR DERFOR
NOGLE ALTERNATIVE HJEMMEØVELSER
;U .. I .. b ......·gel" ...

Hkulderlol t IIilIg.

(10, lu, 20 Gan ge.)

{20, 30, 40 Gange.)

'.

"\ru'SCr","uh'g ........
(G, 12, 20 Gang!>.)

~

.:

.

It. r"l~" ra~J"III .. 1:'

.... 411141.
j

»,.b

J{ .......

(8, 12, 20

ol ..... g.

c: unge.)

10. 20, :10 (;angc.'l

.\r .....'r ... I<,"II.g

";"1:,..1•

t'., l:!!

I H (~all gc..)

Ilo,·ed .. ..., .. " .. i ..g.
(8, 12, 20 Gauge.)
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,\r ...... tr ..· ...Ii .. g .... ,..l.

( IO,

~f).

:;1) r::lngo.)

K ...... "" ....·I<I.;III:' "I:' -I.øj_
,. i •• &! fr ...... nd.
(f;, (I. l ~ I ;"uge med hnlt nell.)

DET BLEV TIL TO DANSKE MESTERSKABER FOR
DET ENE BLEV VUNDET AF r~ORTEN TIBIAN OG
SCULLER.
IAN BADEN VANDT HERVED SIT OTTENDE D~ I
NOGET AF EN PRÆSTATION.
LIGELEDES VANDT VORE DAMER MESTERSKABET

DSRs KAPROERE pA BAGSVÆRD Sø.
IAN BADEN I MÆNDENES DOBBELTDENNE BÅDTYPE PÅ 10 AR,
I DOBBELT-FIRER - MEN UDE;'!

K Ai'lP •

HOLDET BESTOD ELLERS AF: METTE BLOCH JENSEN, METTE K. HANSEN, REGITZE SIGGAARD OG BIRGITTE HANEL. DEN ENESTE AF DSRs DA/1ER DER DEN DAG
IKKE VAR pA VANDET, REGITZE SIGGAARD KUNNE SÅLEDES TITULERE SIG
TITLEN DANMARKSMESTER MENS HUN SAD P~ TILSKUERPLADSERNE OG OVERVÆREDE
DE ANDRES KAMP pA VANDET.
DET VAR lØVRIGT DET FLOTTESTE EFTERÅRSVEJR, DER KUNNE TÆNKES - NEMLIG
SOL OG EN NÆSTEN SPEJLBLANK BAGSVÆRD Sø.
MANGE ANDRE AF DSRs KAPROERE KÆMPEDE LIGELEDES FOR AT BLIVE DANMARKS11ESTRE.
011 DISSE KAN DER LÆSES
I NEDENSTÅENDE ARTIKEL UDARBEJDET FRA TILSKUERPLADsERNE HIN LØRDAG.
melig opgave og måtte ligesom Anders ud i indledende heat om
formiddagen.
Bladets redaktør havde i den forbindelse valgt at tage til startområdet for at opleve roerne "fra
en anden vinkel".
DET var noget af en oplevelse.
Perfekt vejr, en spejlblank Bagsværd Sø og roernes fulde koncentration, når disse lagde til
startpontonen - for derefter at
se starttagene og deres indbyrdes
kamp, LÆKKERT !
Nå, tilbage til Jens Andersens løb.
Denne var ude mod nogle af landets
allerstærkeste scullerroere, deriblandt selveste Jens Jørgen Tramm,
der skulle have været med ved OL.
Jens havde Jens Jørgen på sin venstre side, og da starten gik var
DSR-roeren hurtigst af alle.
Helt til 500 meter-mærket førte
denne med en halv længde foran
"landsholdsroeren"; så var det u-

ANDERS BREMS RASMUSSEN.
Anders, der jo kun er junior Broer var kommet på noget af en
opgave i sit indledende heat.
Han skulle møde de bedste junior
A-drengeroere, enkelte endda fra
årets juniorlandshold.
Anders måtte da også nøjes med en
sekundær placering i sit heat,
uden dog at falde igennem.
Ihvertfald tyder alt på at Palle
Rørsgaard og Anders Brems Rasmussen har fundet den rigtige måde
at takle tingene på. Anders har
størrelsen og viljen til at blive
en rigtig god roer.
Til næste lr vil denne, unge talentfulde roer temmelig sikkert
være med helt fremme i forreste
række blandt junior A-roerne.
JENS ANDi!:RSEN
-Der i bogstaveligste forstand
"sejler sin egen sø", var ligeledes kommet på en næsten uoverkom-

muligt for deres udsendte at følge
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løbet mere i kikkerten, nen det er

dette års DM-fin a le.

senere blevet fortalt, at der her-

Starten gik, 08 SKJO LDS damer

efter korn væsentlige ændringer

lag de sig straks i spidsen skarpt

j_

placering erne, så Jens A. pludse-

forfulgt af Ti n a og Birgitte.

lig lå på fjerdepladsen - også ved

Metterne var også godt med i

mål, hvorfor Jens var ude af DM-

og kæmpede sig op til at ligg e på

sammenhæng.

linje med DSRs l. hold.

løbet

-Starttagene er ihvertfald effek-

SKJOLDs damer beholdt føringen ind-

tive nok, til næste år må målet

til mål. hvor 2 gange Mette fik roet
sig forbi Tina & Birgitte - med re-

være at kunne "holde hjem"

sultatet at Met.terne blev nr.
TINA BECHGAARD

&

Tina

BIRGITTE HANEL,
METTE K. HANSEN

2 og

måtte, nok skuf-

fende,nøjes med 3.pladsen.

&

Til gengæld var der stor juhel hos

HETTE B. JENSEN.

SKJOLD.

Disse to hold havde sat hinanden i
stævne i

& Birgitte

Det var nemlig første gang i

k lu b ben

historie, at der blev vundet

Da n ~ark

Mesterskab for kvinder.

to dobbelt-scullere. Ud-

Iøvrigt var det o g så tankevækk en de,
at SKJOLDS Lise Justesen o g

over DSRs damer deltog også to

HB n' \E:

Eriksen nærmest kun har roet moti-

gamle kendinge fra SKJOLD, Hanne
Eriksen og Lise Justesen, et Lyng-

onsron in.g i år.

Man roede et par kaproninger i for-

byhold og sidste års danske mestre

året. dp.reft.er holdtes dAr so r,,~, · r

fra ÆGIR.

ferie UDEN RONING - og 14 dage in-

på papiret var de to DSR-hold nok
favoritter med SKJOLD som dark hor-

den DM startede disse to så t.ræningen

se.

i~en

for~erefter

o~

alle ved

at over-

D~.

Tina og Birgitte havde inden DM

rumple alt

kun været ude i to kaproninger,

Det skal også ligerned at Lise ~
Hanne som de eneste i dette dobbelt.-

men alligevel valgte disse to at
satse ALT på DM og træningsindsat-

scullerløb havde været ude i

sen havde været stor inden da.

ledende heat i single-sculler sam-

ind-

me formiddag.
Mette K. Hansen og Mette Bloch

ET STORT TILLYKKE TIL SKJOLDS DA ME R.

Jensen var også i topform.
Mette K. Hansen havde trænet sær-

Som før nævnt fik DSRs damer ogs~

deles hårdt hele sommeren med hen-

et DM ned hjem,

blik på en udtagelse til letvægts-

firer hvor der for første gang

VM sammen med Regitze Siggaard, og

ingen andre anmeldelser var.

nemli~

i dobbelt-

den anden Mette, Mette Bloeh havde

Det er besynderligt at ingen andre

netop i denne sommer roet stærkt,

damehold ønskede at ro om DM i

og vundet guld ved Senior B-Masters. denne dejlige bådtype.
Man må da ikke håbe at det bl iver
sådan fremover at et Danmarks Mes-

Altså nogle ret stærke hold ved
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øv er st fra v e n s tre ' b
Je n s An dersens f a n ~ m
te n ) i s i n?; le -scu lL br
Kn us til "Mor Ka r e l "
Kreds) af I a n , me n 3 ~
I an & Morten i t oe ~ u
Mid t e n : DSRs da mer nr
Jens Pe ter Kr i stenaen
tils ku er ved DM.
2 . p lads i 4XNede rs t : DM i her r ~ 2
DSRs ot te r måtte n ~ je
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art

(i mid-

rm. f. I<: Bh.
t en ser til.
(ne der s t) •
2 Os 3 .
en ivr ig

med en 3 .pI.
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ter skab i dobbelt-firer helt mi ud-

vi suverænt vandt i denne bidt y-

gå .

pe, var der ikke meget at stille

Dernæst går vi over til herrerne

op mod Lyngbys stærke hold med:
Peter Andersen, Thomas Andresen,
Jesper

Sidste ir havde DSR jo kæmpesucces

En~elbrecht

og Jens Rosen-

ørn. Vore kæmpede forgæves og måt-

ved DM på Sorø Sø, hvor der blev

te nøjes med en 2. plads, mens

slæbt mange medaljer med hjem.

Roskilde blev tredie.

I år var det straks noget sværere.
Vore to OL-deltagere VAR rejst til

8+

Seoul, si det kneb gevaldigt at
stille mandskab nok til f.eks otte-

I år bestod holdet af: Per Arnol-

ren.

di, Ian Baden, Morten Tibian, Tom

Til gengæld stillede Ian Baden &

Rasmussen, Lars Nielsen, Torben

Morten Tibian op i tre løb.

Knudsen, Bent Fransson og Bo Ves-

-Og som nævnt i overskriften har Ian

tergaard.

Baden nærmest eneret på Danmarks
Mesterskabet i dobbelt-sculleren.

Styrmanden var en "ægte" DSR-roer

Det blev da også til en suveræn sejr

Han var direkte importeret fra År-

sammen med Morten Tibian, der har

hus til dagens opgave. Hans navn

haft en god og lærerig sæson takket

er Ove, efternavnet er desvl2rre

være Ian, do~ har kunnet se at Morten er et stort talent, der bør være

ikke kommet redaktionen for øre •••

iflg. rygterne.

med helt fremme i forreste række når
det drejer sig om udtagelser og me-

-Også her blev det til et nederlag
for DSRs hold, en

3. plads efter

Lyngby RK, der som nævnt i teksten

daljer.

tog mange titler i år: 2-,4-, 4X-

2-Efter sejren i dobbelt-sculler, vo-

og 8+.
Nr. to i otter blev Bagsværd RK,

vede disse to sig ud i toer uden og

og efter DSR korn holdet fra Køben-

gjorde det ret godt.

havns Roklub.

At vinde over Lyngbys Peter Andersen

& Thomas Andresen kunne vore ikke,
til gengæld blev det til en flot 2.
plads ikke langt efter Lyngby med
KVIK på 3. pladsen og KR mange båd112ngder efter.

4XDSRs hold bestod af Per Arnoldi, Tom
Rasmussen, Bo Vestergaard og veteranen
Bent Fransson.
I forhold til sidste års triumf, hvor
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5TRflOEF:51iCf!:lEnlnE
SØNDAG DEN 23. OKTOBER klo 1 2 .30.
Kl. 13.00.

FÆLLESSPISN I NG

l PORTION VARM GR0NTSAGSSU?PE
ID.

hjemmeba~t

kuvertbrød

l SVINEKOTTELET M. SVITSED~ URTER I
FLØDESAUCE OG LØSE RIS.
KAFFE OG THe MED l STK. LUN HJEMMEBAGT

SMØ~KAGE

PRIS: 50 KR. PR.KUVERT

OG TIL BØRNENE:
FRIKADELLER MSD KARTOFFELSALAT
l STK. KAGE M8D l GLAS HJEMMELAVET ORANGSAD8
(uden tilsætnin ~s s~offpr)

PRIS: 30 KR. PR. KUVERT

TILMELDING SENEST FREDAG D. 14/10.
TILMELDINGEi" ER BINDENDE

1~VH.

IQ

JYTTE:

DORTE BARTELS BERETTER OM EN:

FERIETUR TIL NORDITALI EN
Vi startede vores tur den 22. juli i Hellerup Roklub. Vi var 33
personer fra de forskellige klubber i København

o~

nogle fra

Jylland. Bådene blev pakket om torsdagen. og deres tur startede der.
Vores "bussemand" er Keld ( også kendt fra sidste år). Underholdningen på vej derned stod Per og Iver for. Lige ind fra højre kom
"Gummi" med et lille indslag "ulrik" ...
Efter 27 timers kørsel ankom vi til Gardasøen ved 21'tiden. Med
megen besvær og manglende lys fik vi slået teltene op. Derefter
fik vi et me .' Set tiltrængt bad (vi duftede nok ikke særligt godt.
for italienerne kunne ikke lide os). Derefter måtte vi lige sidde
og snuse til den italienske landluft (indhyldet i campingvogne.
TV. radio og lækre biler). Kl. 22 skulle der være" ro og stilhed".
hvilket var svært når man er 34 danskere sammen.
Søndag var afslapperdag. bådene blev sat i vandet. hvor vi andre
allerede lå og kølede af. Der blev lavet diverse kæntringsøvelser.
roture. svømning og barturnerer. Ved 20'tiden var der aftensmad,
lavet af en lille gruppe på 6 personer. til dessert var der vandmeloner. Senere blev der lavet pandekager af Pernille Jørgensen
(vores Pernille). som supplement til de våde varer der godt og
grundigt blev indtaget. Da vi blev smidt væk derfra gik vi videre
til en cafe. men sådan en lukker o~så, så vi fortsatte videre til
stranden. hvor folk OGSÅ brokkede sig.
Mandag skulle vi ro, så vi stod op omkring ved 7'tiden. Roede
først ved 9'tiden. der var bølger i starten af turen, men vi klarede
det !
I Sirione skulle vi spise frokost. Landholdet havde lovet at stå
der med det danske flag, men der var ingen flag at se ( hvad mon der
opholdt dem? - de sagde det var trafikken!). I byen skulle der være
en grotte som var værd at se, men vi fandt ingen selvom vi ledte i
40 0 varme. Derimod fandt vi diverse isbarer, med italiens hjemmelavet is, superb!
Derfra skulle vi ro endnu 10 km. for at komme til den campingplads
hvor bådene skulle ligge for natten. Desværre var stranden ikke
særlig bred, så bådene måtte ligge omme bag et hegn, som de skulle
bæres over !
Det gik som smurt, når der er så mange mennesker til at hjælpe.
Bussen kom og hentede de fleste med tilbage til campingpladsen, hvor
teltene endnu stod. Tre personer blev tilbage for at se efter bådene
(mig sagde hunden. Heldigvis)!
-Heldigvis, for da de andre kom tilbage til pladsen, fik de at vide
at de godt kunne pakke al deres "lort" og forsvinde. Derefter ville
de få mad på den nye lejrplads~ som var ovre på den anden side af
vejen med nye naboer: Høns, kalkuner, gæs og "popfugle" !
De larmede utroli~t meget, mest når solen begyndte at stå op - og
når vi lige var gaet i seng.
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r:præsentanter
Perni 11e Larsen
Steen B. Andersen
Dorthe Bartels
1/2 Pernille Brunsgård ( også medlem
af ARK.)

Tirsda s kom bussen med pøbelen ved 10'tiden.
Da bidene var blevet smidt i vandet. roede vi 14 km til en lille
"øde" ø. Foruden os var der 100 luxusbide og 3-4 busser med skolebørn
(det lignede det ihvertfald).
De 3 timers pause. blev brugt til nye forsyninger af is, øl, gin o~
lokaleglas (for sadan nogen er ~ode at have med).
Det sidste stykke den dag var pl 10 km.
Bidene skulle ligge ved et lille færgeleje p~ stranden. Her skulle der
også være vagter til at se efter båd en e.
Vi andre kom pi sightseeing nord om søen, for at se pi alle tunelIern e .
Derefter kunne vi klare os resten af aftenen med kildevand osv.
Somom vi ikke havde fået nok vand i løbet af da~en, for ronin a Di
Gardasøen = 20 min. roning, derefte r skift. Skilt" betyde~ at i oik
VÆLTER ud gver kanten af båden, og ned i det dejlige, kølige v a nd som
nok var 25 •
Derefter bytter man plads ved at "mave sig op" på en ny plads. Det var
ikke alle, det gik lige godt for, måske fordi tyngdepunktet er lidt
langt nede, men dAt lærer man!
Dagens "dummetrøje" gik til Las se fra. SKJOLD, som skar gummidutt e r'tf:
fra årerne af ( pi vores båd:Heimdal.), fordi de ~BnerBde ham!
Om aftenen gik snakken som altid, og nogle blev oppe me g et læn;;e.
helt til kl. 5. så de gik i seng, da naboerne, der j o bCAtod at høns,
gæs og " popfugle" stod op !
Onsdag stod vi atter tidligt op, og det kalder man ferie !
Vi skulle afsted kl. halv otte lige ud for campingpladsen satte hornet
på bussen sig fast, pinligt !
Bådene kom i vandet og var startklar til en 18 km. tur. Nu begyndte
klipperne at vise sig, det vil sige at der var 300 ruter dybt. Det v a r
utroligt flot. med de høje klipper over os. Vi fem, der r~ede kajak,
fandt en lille strand imellem to klippevægg e. Der kunne Vl bade o g
slappe af inden de andre ankom, de var altid ca. l time efter os.
Vi kom til frokoststedet efter 5 ti me rs ro nim,; pga. de ma n?,e vand g a n g e.
Turen havde været utrloig varm, si alle var trætte. Ni ede lige at fi
~ time på øjet, inden vi skulle afsted igen.
Dagens sidste tur var pi 20 km. - og det var stadig me get va rmt. pi
de sidste 10 km skulle vi ud ps mere åbent vand, og h eld i gvis havde
vind e n oasi vendt, si vi bide fik vind og sø det sidste stykke .
Det g ik pludseiliil?'x· iEG ET stærkt - ogs å for vindsurf e r ne , si dem sku l l e
vi passe meget p a ,
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ROERNES DR0t1ME I VARMEDISEN PÅ GARDAS0EN
Specielt de~ med stive bl!kke, de er ikke særligt manøvredygtige,
da de er under oplæring pa brættet.
Bådene blev lagt op i en luxus surfklub, sikke en bar !
Her havde man ingen vagter, da man bbenbart stolede på os danskere,
så alle tog glade hjem til lejren.
Dagens "dummetrøje" gik til endnu en SKJOLDER: Steen Lønborg, fordi
han havde store problemer med, hvilken side styrbordsåren skulle
i, for så først at opdage at de var lagt forkert når vi roede ude
på vandet, hvor alle kan se at man skifter årer!
Om aftenen var alle trætte, men humøret var vældigt højt, så højt
at lederne blev sure og bad os om at gå ind i teltene og være stille,
for der var andre høns og gæs inærheden, og vi skulle ikke smides
ud af en lejr en gang mere !

BADE FOR SVAJ UD FOR SIRMIONE
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Torsdacr: tidligt OD og ud med bussen til Torbole . Vi sku lle r o en
lille tur før ~idd~g , - 15 k m. i med sø , st rø m og v i n d . si d e t t og k u n
~n time. F~okostpau s e n blev pi d e norm a l e 3 timer, hv or vi g ik l j rl t .
rundt omkrlng ved havnen. Tu ren efter f r okoste n s k ulle h a ve vær e t ps
12 km., men i s tedet ble v den pi 35 km. E n hi rd tu r (50 km i kajak e r
MEG ET langt f or en nyb eg yn d e r, n i r ma n kun e r v an t ti l at ro 11 km .
til Skov s hoved, si j e g blev h e l t FLAD ). Ste d et h vor b id e ne skul le
lig g e for natten, va r en d røm a f en str a nd. De t var ba re synd for d e ,
der skulle være der om natt e n, for de fa ldt h u r ti g t i SøVll. Vi an d r e
tog hjem til maden og l agk age so m dess e r t istedet for vandmelon, s om
ellers var ved at være en hel tra d it io n t i l d e ssert.
Dummetrøjen gik til Ivar Øresund ( en af l ede r n e ), da h a n ha vde gl e mt
den eneste turbeskrivelse med d e rtil hør ende bil le der - pi "dame~oi
lettet" da gen før i surfk l ubben !
Folk var rimeli g t matte, si der var for en g an?s skyld st i l he d m e~ ec
tidligt !

Fredag: vi skulle kun op for at hente bådene ved Garda. Ba~efter
skulle de lastes pi traileren, så de var klar til Bt bl i vp-k ør t tj l
havet. Teltene blev ogs~ pakket ~a m men Og smidt i bussen. Det var
svært at få det hele til at være d e r i g e n. De r eft er gik tur e n til
Verona ( mon de så Preben EJkjær (?) Red!) i st eg ende hed e . Der fik
vi to timer inden vi skulle samles og have billetIer til op e r ae r.
(la Giaeonda). Operaen startede kl. ha lv ti, men vi skulle være der
ve d 9'tiden for at få nogle gode pladser. Det var dog ikke alle, der
ville være kulturelle, sl no~le fandt en lille listig bar, hvor tidpll
blev slået ihjel.
Vi andre iklædte os pænt tøj, parate t i l det store show.
Underholdningen begyndte, netop som re gnen s trømmede ne d , som VHr
der blevet lukket op for en vandhane.
Vi sad bare d~r og blev drivvåde, vandet løb ned ad sæderne og HIt
blev vådt. Heldigvi s var vi alle sluppet ind, uden at v ag t e rne havde
efterset vore rygs æk ke - der li nemlig et lille barskab (nødhjælpsforsyning) i de fleste "s ække".
Heldigvis stoppede re gn en efter en halv times tid, og scenefolk e ne
begyndte at støvsuge scenen, somom at det var h e lt norma lt a t de r
altid kom en "flodbølge" inden forest il l ing en. Båden p å sce nen
sejlede næsten væk. Endelig started e de og o p tr Ådte i 3 time r .
Det var utroligt flot, men vi va r al le t r ætte og vide, s å no gle tog
walkmann på og andr e sov. Det sjoveste i stykke t v ar , d a fl ø d e boll e n
.~rlen mandlige hovedrolleindehave r) faldt, da han skulle bær e hel t inden
ud til slut.
Vi fandt vores bus og kørte til havet hvor vi skulle overnatte på en
ny campingplads
I næste nummer vil du kunne læse om den a nden uge a f vo r e s e v en tyrlig e
rejse i Norditalien.
Do rt he Bar te l s
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PLADS TIL PALLE RØ'RSGAARO

I VIKINGEL0BET
VED KERTEMINDE
Det blev ti] en flot l. plads til
DSRs veteranroe r: PAL LE R0RSGAARD

ved

Vikin~e r eg attaen

i Ker teminde

d. 3. september.

VIKIN GEL0BET, der i år blev afholdt
for 33. gan g , var ligeså velbesø~t
som sædvanlig.
35 roklubbers repræsentanter,heri-

Det er også på fjorden at nutidens

blandt flere tyske og enkelte ameri-

Vikinger, veteranroerne,kæmper mod

kanere mødte frem på stubma rken

hinanden og blandt disse findes der

for enden af VIKINGEVEJ ved Ladby-

mange tidligere tiders toproere.

skibet, for at dyste mod hinanden.

~ogle af disse veteraner kunne tøv-

Ladbyskibet skal vi iøvrigt ikke
komme nærmere ind på her, andet end

rigt snildt gøre sig gældende i

ned til Ker teminde Fjo rd.

I Kerteminde foregår alt dog på

seniorløbene ved diverse kaproninat det er res terne af et Vikingeskib, ger herhjemme.
der endte sine dage på denne mark

meget venskabelig e plan.

PALLE ( NÆSTEN) AL ENE I VERDEN
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eL

Al le h j ælper al le, k o nkur rente r kan

r! i n d e , og nÅ r Ina n nll også har alde -

s n a k k e me d hi nande n

ren I.

o~

selv om

~Bn

s e l vf ø l ge l ig he ls t vil vinde er d e t
i kke d e t v i gtigst e .

- Men næste i r, er det sikkert at
DSR e r ,re p r æsente r et med flere

Det v igt i gst e er ne ml i g at k o mme u d

d ameh o ld i Kertemind e. De t

og møde sine gamle k on ku rrente r

sat s es p å .

o~

b ør der

høre p~ de gode g am l e h istor ie r,
som der nu ~ n g a n g di s k e s op me d .

Hus k n u , all e T in te r re sser e oc". 'Jt

Af stor vi~t i ghe d er o~s i f e st e n .

min d st e alder e n b lo t

der a ltid afv i kles i fo r b in de l se
med Vikinger eg attaen !

So m

Belært af t i dli g e re i r s er f ari nger

i

sa~t

de lt o~

ar

er 27

P alle

R ø rs~aHrd

si n s i nG l e-,s c llller ..

med h e nsyn til dårlig t ve j r. var

Fø r st e lø b v a r f o r

r o ~r e

med gns n.

roernes vigt i g ste tilbe hø r, udover

a l d e r 38 å r

bådene forstis, r eg ntøj og gummistøvler.

Her opn&ede Pa lle en 3. plads efter

Deres udsendte hU5ker stadi g , hvor

45.21, Palle 4.0074

vidt der var sidste ir i Kerte-

4.07.16.

Ran ders i

<.

3.36. 2 1, s å Næ st.v e d .

0"

L 'yn~h y

s i.dst

minde, hvor det under regattaen
regnede konstant, si samtlige var

3 timer senere skulle Pallp

gennemblødte fra inderst til y-

i konkurrence.

At ~er

derst og hovedparten af delta ge r-

Det var i løbet for roere med e n

nes biler måtte slæbes derfra af
Falck.

g nsn.alder pi 32 &r
Her skulle Pall e kun møde Ån ro e r
fra Lyngby, og ganske SIlVe!'æn r, "om

I år var vorherre særdeles venligt
stemt.
Der var solskin under det meste

perfekt~

enig med sp e akeren der over høj ttaleren sagde at det v a r

da ~e ns

MP8~

s uv e r æn e s e jr.

DSR-Bladets redaktør var og så tilstede i

foran

konkurrent e n. Un d er tegnede er helt

af regattaen og næsten ingen vind.
helt

Palle i mil ma n g e længder

Kerteminde, hoved s ageli~t

Tillykke til ?lJlle, Den kæmPBt't ræ nin g sindsats gav resultat.

som bådtransportør, men ogs å SO"

Præmien var og så flo t . 2n POkAl

medhj ælper for Palle, når denne

et meg et flot st e n t øj skr u s med

skulle have bår e t

res-attaen s loc;of: •

båden over stub-

ma r ken og ned i vandet.
-Redaktøren må indrømme at det virkeligt var svært blot at sidde p å
land og ki gge p i, n ~ r man nu ~n
g a n g har prøvet at ro med i

..

J:i

-- l

\~

PALLE ØVER STILRONING
INDEN DET GAR LØS

o~

-og i nessTe blad

JIlJJJJJJJ

- ALT OM VORE TO ROERSS PRÆSTATIONER VED OL I SEOUL. HVIS NOGEN IKKS ER KLAR OVER DET, DREJER DET
SIG OM BJARN E ELTANG & PER RASMUSSEN I DOBBELT-SCULL ER.

***
- DORTHE BARTELS FORT SÆTTER SIN
SP1ENDENDE BERETNING OM DEN GODE
LANGTUR pA GARDASØEN.

DSRs KAPRONINGSDA~ER TRIUMFEREDE
TOTALT OG ALD EL ES VED ARETS SIDSTE REGATTA pA BAGSVÆRD Sø, EFTERARSKAPRONINGEN .
DET VAR I HELT UVANTE BÅDTYPER
OG I FORSKELLIGE "PAR-KOMBINATIONER" MED NOGLE GODE MANDLIGE KAPROERE.
LÆS ALT OM MEDALJEHØSTEN I NÆSTE
BLAD.

*****

REDAKTIONEr, PRØVESMAGER KØKKEN ETS
UDBUD AF ENKELTE RETTER OG BRINGER LÆSERNE NOGLE RESULTATER
FRA PRØVESMAGNINGEN •.•
-DSR - KVIK MATCHEN. VIL DET I AR
LYKKES FOR VORE KANINER AT VINDE
BADE SPEJLET, BOLCHEGLASSET OG
DANEPOKALEN ?
REDAKTIONEN ER PÅ PLETTEN FOR AT
FØLGE SLAGETS GANG I HAVNEN.

Sculler med Førersæde,
11:1lmil1deli,l.! rdhnldl,

billig til Salg.
Kommunes.kr. HOLTEN HANSUt.
Freder;ksbp.rg. Soro.
rel.r. Sorø 147 (ener 6 Anen).

-HVEM VAR RE! - OG HVAD ER REls
LEGAT?
HOVEDPARTEN AF KLUBBENS ÆLDRE MEDLEM~lER VED ALT O~1 RE;O;:, MEN DA MAN
OFT E HØRER NAVNET OMTALT I KLUBB EN ,
HAR REDAKTION EN VA LG T AT UNDER SØGE
ALT OM HVAD RE;O;: GJORDE FOR KLUBBEN,
TI L OPLYSNING FOR ISÆR DE NYERE
MEDL EM MER...

........
- HVORDAN VIL DET GÅ VED KLUBKAPRONINGEN, I SKRIVENDE STUND HAR
MANGE ALLEREDE SKREVET SIG PÅ
LISTEN I KLUBBlli~ - OG NOGLE HAR
ALLEREDE SAT SIG SA MMEN PÅ HOLD.
-OM AFTENEN DREJER DET SIG OH
HØSTFESTEN - OGSÅ DER HAR KLUBBLADET ET REPORTAGEHOLD PA PLETTEN •..

***

DESUDEN BRI NGES ALLE DE MANGE
INDLÆG, SOM ME DL EMMERNE ER sA
FLI TTIGE TI L AT LÆGGE I VORES
POSTKASSE PÅ l. SAL ...
~

~_--s=~~=>~~~;!
__ ,~~
~_~~
Lene & Mette.

~

OM Ols ÆLDSTE ROE Rs Al..:FHANSEN
FORMODENTLIG. NÅR DSR - BLA DE TS LÆ SERE HAR FÅ E T DET TE BL AD
KASSEN.

INO AD BR EV-

HAR DE OL YMP I SKE ROF I NAL ER VÆRET ATV I KI _E T. OG V I VE n

HV O RD A~1

&

DET ER GÅET " VORE S" REP RÆSEN T ANTER I DOBBEL T - Sr: UL LFP. B,IA RNE EL TANG
P ER RASMUSS EN SAMT SCUL LER"PIGEN": INGER P ORS, AS SE NS.

-OGSÅ VORE NORDISKE ROKA MM ERATER MED DOBBEL T-FIR ERE N ( HE RR ER ) FR A NORGE
HAR FORHÅBENTLIGT GJORT DET GODT

I SE OUL.

DET ER JO NETOP DENNE DO BBEL T-FI RER , MAN HÅ BE R PÅ KAN TA GE GULD
DOBBELT-FIRER EN STROK E S AF ALF HANSEN.
ROLF THORSEN.

27 -

75

LA RS BJ0NNE5

Ols

ÆLDSTE RO E R .

I ÅR .

BAG HAM S I DD ER :

OG PÅ ETTERPLA DSE N. VE TLE V,NJE,?6

ÅR.
REDAKTIONEN HAR KIGGET

nE T NORSK E ROBL AD: RO- SP ORT.

NOGLE UD MÆR KE DE ART I KLTR OM DE

NOR S~[

HVOR DE R BR IN GE S

LANDS HO LDSROE RE HE R I BL"'ND T EN

STOR ARTIKEL OM EN AF DE KEN DTESTE ROERE GENNEM TI DERNf: ALF HAN SE N.

Alf Hansen: 13/7-1948, Højde 1,86

At han ikke mær ker a l d eren , HAn

vægt 84.

gør det, o m for &r et .
-Ja , den bli v e r

52 Norske c-1esterskaber
14 Nordiske c1esterskaher
l OL-guld 1976, 2X
4 VM-guld 1975/78/79/82, 2X
3 VM-sølv 1974/83, 2X 1987, 4X
4 V;'!- bronz e 1970, 4X 1981, 2X

sv@rerA og svæ-

rere.

J e g hænger godt med

s~

l~l ~e

d er

stå r l a ngs t r æk p& pro g r a mme t ,
men n &r det b e gy n der at

gl

hu r t ig t,

s& sak ker j eg b ag ud. Da ha r jeg
det · 'sv ært , d er f or tr æn e r ,i e x i

-ER DU IKKE BLEVET SÅ GAM MEL , AT DU
BØR BLIVE

pA

mang e konk ur r en c er for at

LAND, ALF?

k o ~m e

i forD. Det gå r bedre og bedr e
p~

he n på somm e ren, siger Alf

S08

hovedet. Han føler sig ikke gam mel ,

rundede LO- å r es d a g en mid t

i

Han griner bare bredt. og ryste r

ju l i

og han vil ikke på land.

og som slet i kke vil lo ve at h an

Det har ikke altid været sådan .

er inde i

s i n sidst e sæs on .

Om Alf Hansen skulle f å mod til
-ForilO &r siden, da jeg havde run-

8t se tilbage gennem årene, så

det de 3D,

vil han se l a n g t

følte jeg mig gammel,

og meg eT" l

sit

dengang.

kølvand har han mere end 50 Norske

Jeg ved ikke helt hvorfor det var

"lesterskaber, IL

sådan, men det havde vel lidt at gø-

OL-guldmedalje og ni VM-medaljer,

re med at jeg ikke altid gjorde det

hvoraf de fire er i ædleste værdi.

lige godt. Men jeg kom over det, nu

Hvad ialv e r den er det, som driver

synes jeg at det er dejligt at blive

"gubben" videre

ældre. Det gør mig ingenting At

N~1-titler.

en

Hvad er det, som f år ham til

" alle trækker frem alderen min",

at træne h&rdt, to gange om d a gen

siger Alf.

- udover at have et arbejde?

Det er forresten ikke helt sandt,

-Det har jeg og s å selv lu r e t
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på .

Jeg tror at der er mange svar.

-Nej, der var nogle år hvor vi pri-

Jeg elsker at konkurrere, jeg el-

oriterede at komme tidligt hjem.

sker at vinde over andre, desuden

Det var almindelig procedure, at vi

trives jeg i

blev slået ud i fredagens indledende

miljøet. Jeg kan ikke

sige andet end at jeg er heldig ved heats, og vi kunne rejse hjem før
at jeg mi være sammen med folk som

semifinaler og finaler. Vi lå ba-

er 15-20 ir yngre end jeg selv.

gerst i feltet og kæmpede med lande

Og jeg KAN være mig selv, jeg be-

som f.eks. Ægypten.

høver ikke at spille skuespil.

Når det "ringede" for de bedste

Det er bare dåbsattesten som viser

over målstregen, havde vi stadig

at jeg ikke er på alder med dem -

nogle 100 meter igen. Vi så på

og den attest har jeg sjældent på

russerne og måbede over at det

mig til træning .

kunne lade sig gøre at blive SÅ
gode.
Tre, fire år med systematisk

Alf Hansen trives med at ro.
Sandt at sige trives han stort set

intensiv træning, var det deT

med alt, hvad han foretager sig

skulle til, vips (1) så var Al~

og overalt hvor b,an er. "Det er

og de andre ligeså , g.J.,de. I 1'970

sandt, ·a.t jeg er en heldig mand". :.: ;.,var h.a,n med til at yinde VI1-bl'onze
Men bedst trives han til træning.

i firer med. Det var den første

Han skal være alvorligt syg, for

norske VM-medalje i 19 år. Siden

at stå over.

kom der mindst en hvert år.

-Jeg kan ikke huske at jeg har

Hvad skete der

forsømt nogle træningsaftener. men
det er sikkert sket. Ligevel, tror

-Der skete noget "oppe i huene

jeg at man kan tælle de forsømmel-

våre". Vi trænede meget hele tiden,

ser på en hånd.

men havde mentale problemer. vi

-I løbet af 20 år

troede ikke på at vi kunne blive

-Nej, da må du nok bruge to, siger

gode nok. Thor Nielsen (træner)

Alf som har løbet skikonkurrenc e

fik os til at skønn e , at vi kunne

med feber,

men som tager det rolige- blive lige så gode som alle andre.

re, når termometret runder 39-

-så blev vi det l

s tregen.

Der skete vældigt neget fra 1969-

så kan han også opnå resultater.

1970, siger Alf som specielt husk er Ra tzebu rg Regattaen i 1970.

Der er ikke så mange i verden der

-Det betød enormt at f å en båd ind

har erobret VM- el le r OL-medaljer

i verdenseliten. Da s& alle andre

i en fysisk k rævende idræt i 17
år .

at det gik . selv for helt a lmindelige nordmænd, siger Alf. Vi ty gg er
lidt på det der med "almindelige".

Men det har i k ke altid været sådan,

Det er jo ikke noget almindeligt

at norske roere rejs e r ud i verden

liv, de lever.

for at vinde.

:N,,;.., +de.t .ar C!.et ikkE} ... ful,entlig t
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er d e t

rar t at d et 3å r så

godt som det ,ør, at vi
ikke bliver t r ætte af
h i n anden. He le so mm e ren
er vi sammen otte, ni
timer hver enest e

d a~ .

Alligevel ~ å r det godt,
vi bliver ikke trætte a f
at være sammen så lang
tid af gan?en,

si~er

Alf

som i 1984 ialL boed e
fire måneder på et dobbeltværelse med Rolf
Thorsen - uden at de
skændtes en e neste dag .
Men så var de - bogstaveligste talt

o

samm e båd.

Det betød - og betyder
i ng enting at Rolf er 13
år yngre end Alf. Alligevel er han den næstældste
roer i roern e s eliLestald
En anden, norsk talentful
roer, Per Sætersdal var
seks år da Alf fik sin
første VM-medalje. Fremdeles er Alf god nok til
at ta,e landsholdspladsen
fra den un g e g ut. Er det
ikke lidt synd ?
-Nej, klarer de ikke at
ro b e dre end j eg så har
de in tet at g øre i

båden,

mener Al f .
Artik l en er fra bl a det
RO-SPORT ..•
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JYTTfs maddage
4/10

SKINK ZSNITZEL I N0DD ERASP

6/10

FRI KADELL ER MED STUVET KAL

13/10

FISKEFILET MED URTESTUVNI HG.

18/10

FORLO REN HARE MED GRØN SALAT

20/10

SKIPPERLABSKOVS

25/10

HAMBURGERRYG I RØDVIN OG GRØNTSAGER

27/10

ORIENTALSK KYLLING MED RIS OG CHUTNEY

t
MANGE VENLIGE HILSNER

--Føn

uC

~OIU

[
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EFT8R Re )'l'UHEN
"-

GHOGOlADE . CIGARER· GIGARETTER
BEDST OG BILLIGST I BAADEHUSET
IV. FRVGIITEN
BESTILLINGER PAA GAVE-ÆSKER MODTAGES
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INDMELDELSE

5.

1-10.

De to første gange i klubben er gratis introduktion.
Derefter kræves indmeldelse og forudbetaling af et
kvartals kontingent. Evt. overskydende forudbetalin g
udli g nes ved førstkommende ordinære kontingentopkr ævning. Indmeldelsesblanketter og girokort forefindes i bådehallen på kontorets dør.

RESTANCEGEBYR:Der tillægg es et gebyr på kr. 25.- når betalingsfrist
overskrides (opkræves den følgende gang).
UDMELDELSE:

Skal være skriftlig med l måneds varsel fra den l.
i en måned. DSR fremsender bekræftigelse samt evt.
slutr e stanceopkrævning primo medlemsskabets sidste
måned.

BEMÆRK:

Sålænge man
og ikke kan
man me dlem.
om fa c il i te t

INCASSO:

Omkostninger herved betal es a f

ikke har indgivet skriftlig udmeldelse
dokumentere bekræftigelse fra DSR er
og vil blive debite r et kontingent, uans e t
erne benyttes elle r ej.
skyldneren.

NY

Mød

op
d.

FORMAND

og

oplev

25

DSRs

generalforsamling

november

DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 1988 FOR DANSKE STUDENTERS ROKLUB.

RETTELSE: Til formandsposten foreslår bestyrelsen Henning Rasmussen valgt. Stig G. Rasmussen ønsker ikke genvalg, men er villig
til evt. at lade sig supplere ind i bestyrelsen a.h.t. kontinuiteten.Indkaldelsen skal herefter gentages uændret:
Tid & sted:
Dagsorden:

Fredag d.25. november kl. 20.00 i D.S.R.
(l)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(Il)
(12)
(13)
( 14)

Aflæggelse af beretning.
Forelæggelse af regskab til godkendelse.
Valg af formand.
Valg af kasserer.
Valg af sekretær.
Valg af materielforvalter.
Valg af kaproningschef.
Valg af instruktionsrochef.
Valg af motions- og langtursrochef.
Valg af husforvalter.
Valg af 2 revisorer.
Valg af repræsentanter til D.F.f.R.
Særlige forslag.
Eventuel t .

Add. pkt. (3) - (10), Flg. foreslås valgt:
Formand: Henning Rasmussen.
Kasserer: Johan Frydendahl. (Genvalg)
Sekretær: Ib E. Jørgensen. (Genvalg)
Materielforvalter: Erik K. Rasmussen. (Genvalg)
Kaproningschef: Reinar Modest. (Genvalg)
Instruktionsrochef: Michael Hansen. (Genvalg)
M- og L.rochef: Birgitte Pedersen.
Husforvalter: Mogens Haut. (Genvalg)
Add. pkt. (13): Under "Særlige forslag" fremsætter bestyrelsen dE
af lovudvalget foreslåede ændringer til "Lov for Danske Studen·
ters Roklub"
(sidst revideret 21.8.81.) Lovforslaget er offentliggjort andetsteds i dette blad.
P.b.v. Ib E. Jørgensen.
Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling for D.S.R.
Såfremt den ordinære generalforsamling vedtager lovforslage1
fremsat under pkt. (13) i indkaldelsen, men ikke er beslutnings·
dygtig, jævnfør lovenes SIl, vil der være SIl-generalforsamling
Onsdag 30. november 1988 kl. 20.00 i D.S.R.
Såfremt denne ekstra generalforsamling ikke er nødvendig, vi.
aflysning finde sted ved opslag i klubbens lokaler.
P.b.v . Ib E. Jørgensen.

D O R T H E B A R T E L S FORTSÆ:TTER SIN
SPÆ:NDENDE B E R E T N I N G OM SOMMERENS:

FERIETUR TIL NORDITALI EN
Den anden uge skulle vi tilbringe ude ved Adriaterhavet. Vi boede ved Rosolina mare, som ligger syd for Venezia. Campingpladsen, vi skulle bo på,
var super god - lige noget for os.vi blev placeret langt væk fra alle
andre, man skulle næsten tro, at der var lydt rygter

om os. Lørdag for-

middag var det meningen at vi skulle have bådene ud i vandet, men der
var utroeligt store bØlger, så hvis man skulle på vandet, skulle det være
som surfere. Istedet blev det til en slappe-af-dag, hvor vi lå på stranden
og badede i de store bØlger. Lederne blev enige om at vi næste dage skulle
starte direkte på floden Adige, altså bådene blev kørt derud istedet for
at vi skulle have roet op ad floden og så tilbage dagen efter.
Bådene blev sat i vandet ved et lille færgeleje til stor fornøjelse
for befolkningen, da de aldrig havde set sådan nogle både før.
Det var lidt problematisk, pga. den stærke strøm. Alle både kom dog på
vandet uden større problemer, og i fuld fart gik det ned af floden, pga.
medstrØmmen. For engangs skyld var kajakkerne ikke de hurtigste, så vi
måtte følge med bådene.

TURENS

DRAMATIK_

Efter at vi havde holdt en velfortjent frokost roede vi mod vores mål,
troede vi !!! - men det viste sig hurtigt, at dagen skulle blive en af
de mest utrolige i DfFR's historie.
Kort efter at vi havde lagt fra land, begyndte de første skyer at vise
sig ude i horisonten. -Og det var altså ikke lammeskyer, der var tale
om, men lange forrevne, som tvist der sidder fast i bordventilatoren.
Samtidigt begyndte de fØrste hvide krusninger at vise sig på bØlgetoppene.
FlodstrØmmen. der før havde båret os roligt ned af floden kunne pludselig
ikke bestemme sig for, til hvilken retning den skulle føre os.

4

Bådene slog omkrIng sig som

utæmmelige, vilde heste.

Vinden øgedes stadig i styrke, og pludselig kunne vi høre standeren knække .
Vi, ret seje,roere begyndte at blive lettere nervøse, og midt i det hele startede det
med at styrte ned . Coxen kunne hverken se eller hører 1-eren - og efterhånden
blev vi mere og mere modløse - langsomt forstod vi at vores skæbne var lagt i hænderne
på vejrguderne. Nu var det kun troen pa de højere magter, der kunne redde os.
Vores overlevelse afhang ene og alene af vort kollektive forhold til Vorherre.
Pludselig forstod vi forkyndelsen, al den ugudelige blasfemiske livsførelse blev nu
udmålt og afsagt i en samlet straf, der langt overgik

videoerne henne fra SheII-

tanken . Nu var der kun en mulighed tilbage - Batfonen ! ! !!! ! I ! ! ! ........ .

LIge da jeg skulle tll at løfte røret, blev mIn hånd lammet ! Det var bare Steen som stod på min hånd, tor at fortælle mig at vi
skulle videre efter

f~okostpausen

- heldigvis havde det hele kun været

en drØm.
Resten af dagen gik med at vi i kajakkerne stjal standerne fra de uopmærksomme styrmænd, senere blev standerne udbudt til salg for hØjeste
kurs - italienske øl.

Kajak holdet på Adige + alle standerne

De følgende dage gik med at rode - ja du læste rigtigt - rundt i
lagunen til Venedig. Nogle havde svært ved at læse SØkort ("et er et

,I

sØkort at forstå .... l,

så derfor måtte bådene vende om og tage på en

lille genvej på ca. 3~ km., hvilket vi først fandt ud af om aftenen.
Kajakkerne "gik" den lige vej og var ved mØdestedet 7 timer før de andre.

Da det var ved at blive mØrkt ( efter 10 timers roning), bestemte alle
bådholdene, at man skulle uden om Venedig, selvom alle dog gerne ville
OPLEVE Venedig.
Kun et hold, de som roede i "Heimdal" (vores båd), ville et smut ind
igennem "Grande Canale".

Styrmanden fik også dummetrØjen,"for den opmærksomme styrmand som ikke
ville snyde sit mandskab for en oplevelse, selvom alle andre ikke ville
den vej i mØrke': Blev kaldt "Midnatsluskeren" , det var VORES Pernille.
Derudover var det blevet så mørkt, at en af kajakroerne måtte ud og hente
"baglænsroerne", da de hørte larm fra åreslag.
Selvfølgelig skulle vi lege turister i Venedig, så næste dag blev vi alle
kørt ind til byen og fik et mødetidspunkt på hvornår vi skulle være tilbage
ved bådene igen.
-Fik desværre kun 3 timer til at besigtige byen . Nogle delte sig i hold,
skal vi kalde dem :de kulturelle, I ved dem de godt kan lide at se på
kirker og så videre ...

Jeg kom på et ikke-kulturelt hold, så derfor kan jeg ikke beskrive
byens vartegn. vi så kun Marcuspladsen for derefter at finde en lille
cafe ved Rialtobroen, hvor vi sad resten af dagen - der var over 30°.
Vi tog tilbage med "en lille hat på" - en meget sød lille en.
Aftenerne på campingpladsen brugte vi på at indsmØre os i myggebalsam,
det var da også den eneste ulempe ved den lejr. En stor fordel var, at
den lokale restaurant havde diskotek, så nogle af os tilbragte noget tid
der.
Den sidste rodag blev en tur gennem Grande Cana le i solskin. Det var
virkelig noget af en opgave for styrmændene, for der var flodbusser,
taxier, kanalrundfatsfartøjer, gondoler og lastbåde. så det var meget
spændende, endvidere skulle vi allesammen ro efter en førerbåd, og den
roede sA langsomt at man var ved at støde sammen hele tiden, hvilket næsten var den største fare DEN dag. Vandet derinde var ikke nær så forurenet
som forventet - men til gengæld utroligt salt.
Resten af dagen gik med at zig-zagge sig ud af lagunen mellem store både

Danske roere på langfart
OG små speedbåde som sejlede meget tæt, de var nok nysgerrige for at se
hvilke "Dumme Danen" det nu var, de så. Afslutningen på dagen var, at
vi skulle lede efter et "kamæleon U fyr, som skulle være blåt og r!lldt -

men viste sig at være rødt og hvidt. Efter at

have pakket bådene gik

turen hjem til campingen.
Det skulle vise sig at blive den sidste dag, men det var der ingen der
på daværende tidspunkt var klar over.
Næste dag stod himmel og hav i et,der var storm - så vi bestemte os for

at tage hjem efter vi havde spist aftensmad, så den dag gik med at bruge

de sidste millioner i baren, efter at vi havde pakket teltene ned. Ved

midnatstide sagde vi farvel til campingen, og begyndte en l a n g opstigning gennem Italien og Tyskland. I Tyskland skulle vi holde 11 timers
pause, som tilbragtes i en tysk roklub, årsagen var at vi kun havde l

chauffør (I ved vel, at køre/hviletidsbestemmelserne skal overholdes).

Det var en meget spændende by, en gåtur - overstået på l time. Alligevel
brugte vi mange timer på at handle til hjemturen og spise middag selvom

kun få havde D-Mark.

C)ødsyg

tur

Turen var som en normal bustur - dØdsyg. Da vi stoppede foran DSR, blev
alt læsset ud, og alt hvad der var tilovers blev der holdt auktion over.
Overskudet fra auktionen skulle gå til at betale de danske kager, vi havde
kØbt til kaffen.
Jeg fik 15 ruller staniol (nok til flere års forbrug), l kg. sukker og
l kg. kaffe for 25 kroner, så det var billigt.
Pernille lØb af med sejren - nemlig 10 kg. havregryn for kun 10 kroner.
(Mon ikke hun har til et par dage).
Nu vil jeg slutte, da I ikke gider at læse mere, vel?
(SelVfølgelig gør vi det, det er nemlig det eneste indlæg redaktionen
har modtaget fra DSRs langturs roere i år, hilsen Redaktionen) ...
Hvis der er nogle der vil høre mere om turen, så kontakt Steen B. Andersen,
Pernille Jørgensen ( I ved, hende med alle grynene) og Dorthe Bartels.
Fed

tur . . .

Håber ikke at det tager modet fra nogle at deltage til næste år, da det
Hvis der er nogle, der vil hØre mere om turen, så kont
var en fed tur i år.
Dorthe + assistent

o.
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SEOUL 1988

Gennem 90 min.

havde det været stegende hedt,

mens de 160 lande

marcherede i nd på stadion. Stilheden fra de 14.000 aktive og
100.000 tilskuere var slående. Fra højttalerne lød skingre,
toner,

idet de tre flammebærere

blev løftet op i

høje

den specielt-

byggede elavator for at tænde Flammen for de næste 16 dage.
Dette var begyndelsen på OL 1988 i

Seoul. Et OL som skulle vise

sig også at blive husket på grund af dopingskandaler og urimelige dommerkendelser.
tiseres i

Det er almindeligt kendt, at doping prak-

visse af de østeuropæiske lande og USA inden for be-

stemte idrætter. De kritisable dommerkendelser fandt sted i

de

subjektive idrætter så som boksning og judo, og de gav sig udslag i

en uhørt favorisering af koreanske sportsfolk. Spørgsmå-

let om bestikkelse er i

denne sag nærliggende ...

1 roning stillede DK med en dobbelt sculler (Per
DSR) og Inger Pors i

single sculler.

& Bjarne fra

Løbene var heldigvis plan-

lagt til at indledes en af de første dage.

Derved fik vi senere

lejlighed til at overvære andre idrætsbegivenheder. DSR-mandskabet overraskede ved at ro den nødvendige l.plads i
rekordtiden 6.13.19 min.
blemerne opstod først
mer.

i

foran DDR,
semifinalen,

hus i

Bulgarien og Schweiz.

Pro-

som var blevet udsat 6 ti-

Derved blev roerne konfronteret med 32 graders varme. Kra-

vet om den adgangsgivende 3.plads blev gennem løbet mere og mere
uoverskueligt at indfri.
økonomiske måde.

Båden ville aldrig glide på den rigtige

USSR var i

af Vesttyskland og Norge,

spidsen,

vi blev langsomt spist op

og udsigten til at få den katastrofale

4.plads rykkede dervedskræmmende nærmere ind i
inden for de sidste 750 m.
nes attentat på os.

I

vores bevidsthed

sidste øjeblik stoppede nordmænde-

og vi red lige netop finalepladsen i

10

hus.

2 dage senere var vi stadig mærkede fysisk og psykisk af semifinalens strabadser.
var aldrig med

Vi roede et pænt og rytm i sk godt løb,

til at præge l ø bets begivenheder.

Holland

men

vandt

foran Schweiz og USSR.

I

ugen efter fik

stævner.

jeg lejlighed til at følge andre idrætslige

Især var kenyaneren Ngugis præstation i

enestående.
e n føring

Efter 2 omgange rev han sig fri af feltet, opbyggede

på 9 s ekunder før konkurrenterne kom nærmere.

nåede dog aldrig at indhente ham.
tegner en vindertype:
fundament,

5 . 000 m løb

Og det er vel det,

F e ltet

som kende-

At besidde det træningsmæsigt nødvendige

at kende sig selv og at turde tage en chance.

Bjarne Eltang

.. SIdste plire -

Ingen roere i dopingskandaler ved O.L. i

Seoul

SOD m leen "

MØDE

OM

INSTRUKTØRUDDANNELSENS

KVALITET***
11

';å blev der-holdt endnu et møde i DSRs gamle, hæderkronede kongesal - denne
gang t-Iandlede det om instruktøruddannelsens kvalitet.
Ti,jspunktel var den 29. september, og mange var m.Ødt op, ialt toogtyve
personer, heri bl sndt f1 ere fra bestyre I sen, gam le i nstruktører, nye instruktører
sl'lrnt 1geS-kaniner.
Der var heitig diskussion i flere tirner, og folk syntes at være enige om
bilgefl.er, at det havde været et rigtig gOdt møde. Jeg skal kort prøve at
referere hovedlinierne i diskussionen her i vores fælles blad, fordi det må
Elntages, at du ogS6 har en VIS Interesse - stor eller lille - i klubbens trivsel.
For gode instruktører betyder vel pEt længere sigt en bedre klub sportsligt s~vel
som SOCIalt. N8, men ned med den løftede pegefinger og tilbage til
hovedl1nierne:
Instruktørerne generelt for usikre
nange mente , I'lt nye instruktører følte sig for usikre. En mente, at det nok mere
var et spørgsmål om folks personlighed end om kursets kvalitet. Mange mente,
at instrukt.ørkurserne var udmærkede . men alligevel blev der diskuteret, hvilke
forbedringer der evt. kunne indføres. Et forslag gik ud PEt, at den nye instrukt.ør
skulle have en trænet instruktør med i b~den et par gange, men delte forslag
blev nedstemt af flere, der mente, at det ville skabe alt for megen nervøsitet.
Et andet forslag var, at der blev lavet vedligeholdelseskurser enten om
sommeren, så man umIddelbart kunne få reltet de feJl og usikkerheder, man
havde som instruktør, eller om vinteren for ikke at "glemme" roningen, evt. i roergometer, hvor mange fejl ses tydeligere.
Folk bliver Instruktører, men møder Ikke OD for at instruere
Folk ønsker Ikke at forpligte sig alt for ofte. Motions - og langtursrochefen
mente, at helst en gang hver 14. dag og mindst en gang hver 3. uge var minimum.
"Planlægning" og ikke mindst "opf.ølgning- blev nævnt som vigtige kodeord: Det
er ikke nok, at folk bliver instruktører, de skal OgS8 hiyes i ørerne , n8r de skel
komme . Dette er imidlertid forsøgt i '85, '86 og '87 uden større resultat. En ide
gik ud PEt, at en bestemt instruktør skulle knyttes til et bestemt hold kaniner,
således at man VIlle føle en mere personlig forpligtelse, men delte forslag
vakte ikke megen genklang I forsamlingen, idet det blev hævdet, Bt det lige S8
ofte kunne være kaninerne, der Ikke mødte op.
Hvorf ar er der ikke fl ere der vil være instruktører?
': ivar rlerpå VBr bia, at det kunne være svært at finde tid, at man gerne VIlle ro
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selv frem for at instruere , at det kunne være svært at nå at være i klubben kl
17. Hertil svtlrede motions- og langtursrochefen, at rnan kunne vælge ilt
instruere 50% af tiden (kaninerne vil hellere end gerne både i tHwnen og tille
mulige andre steder) og så ro selv de resterende 50%. P.g.a. k!. 17-problemet
var der også fors I ilg oppe om søndllgsi nstrukt ion.
Sløne socIIlI somling af instruktørerne
1·1an var enige om. ilt det vor givende Ilt få snilkket ud om problemerne i et
som let forum, somt at det meske kunne være en ide 8t lave en instruktørklub
eller et instruktørlaug, der skulle sk8be et socialt netværk . hvor problemer
kunne løses, og diverse spørgsmål diskuteres.
Skal instruktør-jobbet være obligatorisk ?
Det blev hævdet, at det var ganske naturligt at blive instruktør, når m8n sel\1
havde roet i nogle år, og en kom med et forslag om , at alle roere i deres 3.
sæson skulle
instruktørkursus, evt. mod nedsflt kontingent.

pa

En del kræfter blev bnJgt PB at diskutere . hvor mange gange en kanin skol hElVe
roet for at få roret. hvorvIdt det er bedst at være ude 15-20 og tå rettet en
masse fejl. eller at være ude 6 gange. di sin roret og så fe rettet fejlene
fortløbende. Kunne man evt. sige 15 gflnge, Iworaf de seks var med instrukter og
t-esten var med en almindelig styrmllnd, ogS8 for at udnytte instruktørressourcerne lidt bedre?
Der kom desuden forslag om at begrænse Jnotaget. således ot Instruktørkapaciteten stod mBI med ontallet af kaniner-, men dette forslag vtlr der stor
uenighed om En afstemning blev foretaget, og med de deltagere, der enljnu holdt
ud på dette tidspunkt. blev det til B fo r og 10 imod.

nødet sluttede med, at motions- og langtursrochefen Permlle og
i nstrukt i onsrochefen Mi chael lovede ;'lt di skulere re sultatet af dette møde oq
indkalde til et nyt møde for at få fastlagt nogle ideer til brug for 1989.
-

Lene
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Marathon
ordet ligefrem
lugter af varme, sved, anstrengelse. En kraftprøve, som
virkelig
kræver
de sidste
reserver.
42,195
Nej ikke
km, for os roere er det sømil.
EFTERANMELDELSE.
Karlebo
roklub
arrangerer
hvert år
marathon sidst i
august.
Det har længe været
både min store drøm og min
store skræk at deltage i så
lang en kaproning. Min fantasi
har livligt fabrikeret skrækbilleder af vabler så store
som runde
tårn,
bølger af
samme størrelse og en lille
bitte båd, der trods blod og
tænders gnidsel kun rykker sig
ca.
20 cm pr åretag. Dette
skræmmebillede
til
trods,
eller udstyret med en mindre
livlig
fantasi
meldte Mie
Bitsch og Pernille Brunsgaard
sig til slut som meddeltagere
til denne kraftprøve. Pernille
mente ikke at det kunne blive
værre end 14 dages kajakroning
i
Italien
(
ref.
Dorthe
Bartels indlæg ). så fik jeg
gravet tilmeldingspapirerne op
af
langtursskuffen
og fik
konstateret, at tilmeldingsfristen for længst var overskredet. Heldigvis så de gode
herrer i
Karlebo ikke særligt
stramt på den sag, men modtog
vores anmeldelse med glæde.
BÅDHOLDET ENDELIGT SAMLET.
Mie,
Pernille og jeg havde
aldrig siddet sammen alle tre
i en toåres inrigger. Vi tog
tilløb til at prøve det et
utal af gange inden den store
dag, men hver gang kom et
eller andet
ivejen ss. et
mindre stormvejr, instruktion
af styrmænd, kajakinstruktion
o.lign . . Endelig fredag aften
kl. 20.00 mødtes vi i DSR for
at læsse Sif,
som var vores
udvalgte båd efter en grundig
gennemgang af de langturs både
som på daværende tidspunkt var
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hjemme i klubben.
så gik det ellers derudaf - Ib
var hyret som privatchauffør
og oppasser, båden lå fint på
klubbens minitrailer bag bilen
og Mie og Pernille var pakket
godt ned i bagagerummet sammen
med proviant der burde kunne
række til
en tur sjælland
rundt i det tilfælde at vi
skulle fare vild. Det er jo
sket før
nogle er kommet
helt til Helsingør og andre ud
til Kastrup. Skulle vi fare
vild, ville vi gøre det med
maner og tage helt til kulIen.
Klokken 21.30 var der informationsmøde,
og umiddelbart
herefter var det tilladt at
starte. Løbet skal gennemføres
indenfor 24 timer - fra fredag
kl. 22 til lørdag kl. 22, og
ialt kan man få godskrevet en
times pause i
B&W-roklub i
lystbådehavnen på Langelinie .
Vi
agtede
os af sted så
hurtigt som muligt, for havet
var - som så ofte om nattenfuldstændigt fladt. Vejrudsigten for lørdag lød på svag til
let vind fra sydvest, hvilket
så ville give en behagelig
rygvind på tilbageturen.
Endelig kl.
22.15
var vi
parate til at lægge fra tungt
lastede
med
ghettoblaster,
toiletpapir
,lygter,
slik,
kager og sangbog.
SÆDET ØDELAGT.
Allerede på vej ud af havnen
kommenterede Mie,
at det ene
sæde ikke kørte alt for godt,
men vi havde nok at gøre med i
det buldravende mørke at styre
udenom div. markeringspæle og
fiskekuttere,
så
hun måtte
vente til udenfor havnen med
at fylde vand i
svellen. Det
hjalp ikke - underligt for da
vi tjekkede båden i weekenden
før var der intet i vejen, og
der var hverken sat reparationsskilt på båden, på tavlen
til
den
slags
eller var
skrevet nogen besked i roprotekollen ud for vores reservation, som havde stået der hele

havoverflade, og vi skøjtede
afsted som havde vi vinger. Vi
skiftede hvert tyvende minut,
og efter bare 5 skift og en
hel dåse slik nåede v i t i l
Vedbæk. 3 skift senere var vi
ved Tårbæk. på det tidspunkt
var vi godt inde i en pæretærte og havde iøvrigt skruet
op for natradioen.

ugen. En af hjulakslerne var
kørt ud til siden. Vi forsøgte
at hamre den ind på plads, men
havde intet, der kunne . få den
helt på plads. Vi roede lidt
til, men måtte så helt opgive
og vende
båden. Mie måtte
sætte sig ved siden af sædet
og
så
kun
bruge armene.
Tilfældigvis vidste jeg godt,
hvem der var den eneste der
havde brugt båden i løbet af
ugen, og det var bestemt ikke
smykkende adjektiver, der blev
brugt i vor omtale af ham. Det
kostede os en times rotid.
Selve reparationen var simpel
nok - sædet skulle bare tages
ud og hjul akslerne hamres på
plads. Med en rigtig hammer
var det ikke noget problem.
Faktisk var akslerne så skæve,
at der var kørt en dyb flænge
ind i
selve træværket, og en
større flis måtte hives af. Vi
var helt
enige om kun at
tilgive dette nummer mod en
flaske vin.
Løbsledelsen havde medlidenhed
med os, og vi fik tildelt en
ny start tid
trods alt var
det jo kun os selv den ekstra
tur gik ud over.

TJEK - POINTS.
Ruten, som er godt 78 km, går
fra
Karlbo
roklub,
langs
kysten
til Lynetteløbet og
videre til Gammel Strand. For
at få den korrekte længde gAr
turen kanalerne rundt 2 gange,
og herefter går turen tilbage
til Karlebo
selvfølgelig
også langs kysten. Undervejs
er der
udlagt tjekpunkter,
hvor
man
skal
holde sit
start nummer op og når man er
observeret
svares
der fra
land. Vi havde startnurnmer 91.
Tjekpunkterne var hh. Vedbæk,
Tårbæk
og
Gammel
Strand.
Resten
af
vejen
stolede
løbsledelsen på at vi holdt os
til kysten. Lidt optimistisk
måske
Der var ikke mange
både, der fik set Tuborg på
nært hold,
og enkelte kan
heller ikke med god samvittighed hævde at de har været tæt
på Skovshoved havn.

FULDMÅNE OG BLIKVAND.
så gik det derudaf. Natten var
lys og varm.
Det var august,
men en
stor smuk fuldmåne
oplyste natten, så den fuldt
ud kunne
måle sig med en
juninat.
Selvsamme
måne
spejlede
sig
i
en blank

(Fort _ _ t t e_
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Pernille Jørgensen.
TO be ::ontinued . ....

Det er ganske vist -

15

E~gel

styg

~ctn~~~t
til
skabs=pklip-

per
Rygtet siger, at der i klubben
er blevet foretaget en udnævnelse
-Et af klubbens ihærdige og meget
aktive medlemmer, INGENiØR, Hr.
NIELS OLUF ENGELL - vil fremover
varetage jobbet som: "DEN STORE
STYGGE SKABSOPKLlPPER" i DSR.
Jobbet overtages efter den
ellers meget ihærdige - og til
dette job - flittige Hr. Ib Jørgensen.
Hr. Engell GLÆDER SIG savler han
til bladets udsendte ...

REDAKTIONEN MEDDELER ...
på grund af overvældende stofmængde, ja - tænk bare. til dette
nummer af bladet, har vi måttet
skære kraftigt ned på de af redaktionen ellers planlagte artikler.
Således må vi blandt andet vente
med at bringe den store artikel
om Ree til næste nummer af bladet.
Vi skal iøvrigt lige endnu engang
erindre om at: INDLÆG TIL BLADET
STADIG MODTAGES MED GLÆDE - OGSÅ

Vintergymnastikken.
Denne kører nu i fuldt omfang
hver tirsdag kl 17, 18, 19,
20-21, hver torsdag kl. 18,
19, 20-21 og oldboys 17-18.
Der er faste lærere på begge
hold,
vi
byder Lene Holm
velkommen.Som
sidste år
foretrækker folk åbenbart at
ligge i lag. Især fra kl. 1819 er der overfyldt. Derimod
er der næsten ingen fra kl.
20-21, så overvej om du ikke
selv
kan
komme
på dette
tidspunkt. - Det er selvfølgelig tilladt at tage gæster med
til gymnastikken. Dog må man
kun være gæst 2 gange, herefter
skal indmeldelse finde
sted. Husk iøvrigt at gøre
dine gæster opmærksomme på at
vi er en roklub, og at vi
forventer at folk er medlem
hele året, dvs. ikke kun i
gymnstiksæsonen.
Vi
håber
iøvrigt at
de
i vinteren
tilkomne
medlemmer
prøver
ros porten til
foråret. - Som
følge af den store succes DSR
hver år har med gymnastikken,
kunne man overveje at også
åbne mandag eller onsdag for
gymnastik.
Dette kan imidlertid ikke
lade sig gøre
p.g.a. at DSR fra gammel tid
har
en
langtidsudlejningsaftale med Studentersangerne.
Er der iøvrigt mon overhovedet
ønske om udvidelse af gymnastikken ? Hvilke andre aktiviter bør tages op ? Lad os høre
fra dig, gerne her i bladet.
Sek.

Husk Gymnastikken!

GERNE FRA LANGTURSROERNE.
HUSK DEAD-LINE D.

10. november. , •

Mange hilsner Lene V. Rønkjær &
Mette Jensen
Et er Hænder - et ;mdel er fod(d)er .'
- Sjældent de fa Ting hinilnden møder.

*********************
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DSR-Blact~ts
~ed

årets

r~porter

~ar

på

J<;:.a.prorlj_~g

sidste

plette~

på

Bags.'Jcerd

sø:
EFTERARSKAPRONINGEN

ØRDAG D. 17. SEPTEMBER AFVIKLEDES DEN SIDSTE KAPRONING pA BAGSVÆRD

ø

I AR. EFTERARSKAPRONINGEN.

ET ER VED DENNE KAPRONING AT VORE DYGTIGE ROERE PRØVER HELT ANDRE

ADTYPER OG KOMBINATIONER END DISSE ER VANT TIL. - OGSA

NYE ROERE HAR

ULIGHED FOR AT PRØVE RIGTIG KAPRONING VED AT DELTAGE I EFTERARSKAPRONINGEN.
~DEN

AT DET GAR LØS MED VINTERTRÆNINGEN RUNDT OM I KLUBBERNE.

ET VAR HOVEDSAGELIGT DSRs KVINDELIGE KAPROERE. DER "TOG FOR SIG ArETTERNE" DENNE LØRDAG IDET DET BLEV TIL MANGE SEJRE I ALLE DE LØB. DISSE
TILLEDE OP I.
VOR DSRs GODE HERREKAPROERE VAR HENNE

VIDES II\KE,MEN MON IKKE DER

VILEDES UD EFTER DEN NOK SKUFFENDE INDSATS VED DM UGEN FORINDEN?
lierede i 2. løb. var de,- sto,- deltagelse

sværd Roklub. og man kunne derefter

f DSRs kvinder. idet samtlige af kapro-

se otte quinde,- pustende og stønnende

rne stillede op i roningens flagskib:

slæbe en ældre. tung olter • venligst

lter.

udlånt af Roklubben SKJOLD. på vandet.

ameotter er noget af et sjældent syn
Deres udsendte var godt nok noget skeptisk.

erhjemme. mens det er meget nm-malt

t

man havde jo ove,-hovedet ikke roet sammen

der står dameotter på programmet

før. og s<1llllllent,-æning især i en otter

ed de forskellige regattaer i resten

e,- jo af ,-et sto,- vigtighed. -Men al skepsis

f Europa. Men O. K.. de,- er jo også

bl2v gjort til skamme. fo,- efter et par

Ingt flere aktive. kvindelige kaproe,-e
~

prøvestarter viste det sig. at båden f<lktisk

tage af.

"gik ,-igtigt stærkt" for disse kvinder.

ad os vende tilbage til DSRs repræsen"tan~r"

PERFEI\T START

i d"meotte,-en.

ogle dage forinden var DSRs redaktør

I nd t. il startpontonen • stcwt på bane

levet adspurgt om at t-O med. fot- man

2 mellem Sorø pil b~ne 1. der roede i en

ar ikke helt sikker på. hvor mange

langt nyere og lettere båd og med kulfibe"arer

ersoner man kunne få samlet den lørdag.

- og Lyngby Dameroldub på bane 3 med
indtil flere stærke I'lnd'.holdsroere inrlenl.

~GEN

SAMMENTRÆNING INDEN LØBET.

Det skal også hel-. lige i fa,-bifarten. nævnes
at Lyngbys hold havde en DSR'Toe,- mp.d

an enedes om at mødes 3 kva,-ter før

på etter-pladsen. idet disses træner: Lena

:arten og så tælle op - sandelig om

Gaden var at finde hos konku,..-entel-ne.

er ikke va,- nok - ganske vist med

Lyngbydamerne havde iøvrigt aftenen i

dt hjælp fra KR. SKJOLD og KVIK.

forvejen været ude at træne baner i deres

n styrmand blev fluks hentet i Bag-
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Stilrten gik, og holdet fl'''' OSRISKJOLDI
KVII</KR lagde sig straks i spidsen

kvalificerede sig til finalen.

og øgede forspringet til de to andre

DSR nr. 1 og 2.

hold.

I finalen vandt Morten og Tina foran Henning

Kombinationen kom i mål en god længde

og Mette.

fOl"iJn Lyngby/DSR, der på de sidste
meter fik has p:J Sorøs dame,'.
PALLE RØRSGAARD BLANDT ELITEN.
MASSER AF KNUS OG KRAM
Palle Rørsgaard var alter at finde på bane,'re.
Den tidligere k ,' edsformand Pre ben
O. Kragh, i daglig 1., le kaldet PEO
havde påtaget sig den , for ham,
udsøgte fornøjelse ut overrække "daljer"
til de otte damer + styrpige - noget
PEO rigtigt n ød, da der val' knus
& kram til: Lise Justesen, SKJOLD

Mette Bloch, DSR
KR

Sharon Thilgl'cen,

Regitze Siggaard, DSR

Bechgaard, DSR

Tina

Desværre havde man tilmeldt ham i et løb
for væsentligt yngt'e roere , hvorfor Palle
ikke havde stor chancer for at kvalificere
sig til finalen. Det lykkedes heller ikke,
selvom det var lige ved og næsten.
I formiddagens 2. heat deltog endnu en
DSR-roer, Jens Andersen.
Denne kvalificerede sig til finalen, hvor
det, senere på dagen, blev til en 5. plads.

Mette Jensen, DSR

Mette Hansen, DSR og Stinne Petersen,
KVIK.
MODERNE AT RO MiX (mik).

"STORE LARS" RYKKET OP I VETERANKLASSE.
En efterlysning var at høre over højtalerne.
Lars Nielsen til bådepladsffl det hastet' !

Flere af DSRs damer havde så sandelig

Senere sås Lars Nielsen på en veteranolter

ikke fået nok, ved at ro otter, men

blandt gamle og garvede SKJOLD/KVIKKERE.

satsede også på mindre bådtypel'.

Kombinationen vandt med ca. en længde

Tina Bechgaard skulle ro 2X 2x

foran Lyngby.

(og hvad, skal d e t så betyde?
Jo, Tina skulle ro dobbelt-scullet'

TINA BECHGAARDS TREDIE SEJR .

lo gange).
Bechgaard havde sat sig sammen

Som før nævnt, skulle Tina Bechgaard endnu

med Morten Tibian i en dobbelt- s culler,

engang ud i dobbelt-sculler. Tinas makker

hvor man roede indledende heats

gennem hele sæsonen , Birgitte Hanel havde

om formiddag e n . I dette løb havde

meldt afbud, så istedet dannede Tinu hold

vi også andre repræsentanter med,

med Stinne Pete,"sen fi"a KV I K, to voksne

idet Mette K. Hansen havde sat sig

damer hver med en højde på ca. 185 cm ...

sammen med Peter Ande,'sen, Lyngby

Holdet vandt en komfortabel sejr, og Tina

og Mette Bloch havdp. sat sig sammen

opnåede således sin tl'edie sejr den dag.

med Henning fra Bagsværd.
Mette og Henning vandt deres indledende

PALLE MED pA ET AFBUD' SAMME LØB

heat foran Morten og Tina, mens

SOM MOGENS HAUT & BJØRN QUALE.

Mette Hansen og Peter Andersen ikke

Palle Rørsgaard var sandelig at finde på

18 banerne igen den efterr.,iddag. Et Næstveodhold

lavde mandefald på grund af sygdom. så

REDAKTIONEN HAR FAET LEGETØJ .

'alle leverede sig selv og båden Luzern
.il løbet. dennegang i den reelle klasse:

De to l"edaktionsdamer i DSR hal" fået
"familieforøgeise" .

Jeterandobbelt-seuller.

Det blev en IBM Thermotronic. der

'alle & makkeren: Georg roede et godt løb.

kan NÆSTEN alt - dog ikke stoppe

Ig var tæt på at true de stærke KVIKKERE.
:fer netop var hjemvendt fra VeteranVM

strømper eller lave mad.
Det var efter længere tids overvejelse,

Seotland. Det blev til en 2. plads foran

at redaktionen henvendte sig ti I bestyrel-

:fet "rene" DSR-hold med Mogens & Bjørn.

sen med ønsket om en bedre skrivemaski-

:fer gennem hele sæsonen har trænet flittigt
to gange om ugen på Ba~gværd Sø.

ne. end den "gamle" Brother. der
står på kontoret og som bliver benyttet

Stilen. disse to disker op med er vidt forskellig. men trænet blir' der sandelig!

af bestyrelsesmedlemmer og klubbens
beboere.
Dette har nogen gange afstedkommet

-OG MERE MIX ...

misforståelser. når der skulle laves
blad. således at der altid var en eller

-Så var DSRs damer på banerne igen.

anden der skulle bruge maskinen samti-

Dennegang fordelt på to firere.

digt med redaktionen.

Den ene. man ka -n vel nærmest kalde den

DERFOR kan redaktionen nu udføre

en letvægtsfirer • idet to herrer fra letv.

bladskriveriet i fred og ro. og der

bronzeotteren havde sat sig sammen med
to af DSRs letvægtsdamer : Regitze Siggaard
og Mette K. Hansen . • vandt en komfortabel

er mindre rift om klubbens Brother.
der benyttes på kontoret i klubben.

sejr foran to andre hold.
Vi. Lene Rønkjær og Melte Jensen.
håber at læserne kan se forskel på

Det andet firerløb var mix-4X- hvor Mette

tydeligheden af indlæggene nu, i forhold

K. Hansen og Mette Bloch havde sat sig

til før hvor man tit måtte gætte sig

sammen med Thomas Andresen og Peter

til. hvad der egentlig skulle have

Andersen. Lyngby. Her blev det atter

stået i bestemte artikler.

til en komfortabel sejr foran 5 andre
kombinationer.

At få bevilget maskinen var ikke særligt
svært. kun to personer der går ind

Summasummarum. mange førstepladser til

for printermaskiner i klubben var

DSR ved årets sidste kaproning.

lidt skeptiske. men tilsidst lykkedes

Alle sejrene gik til de garvede kaproere.

det altså og maskinen. der kan bippe

Til næste år må vi håbe på at også nye

medlemmer og deltidskaproere vil være med.

en lyst og lave store skrifttypE:r star

da det for det meste er roning for sjov

og distancen iøvrigt er overkommelig. nemlig

p. t. hos redaktøren. men det er men inge
at maskinen skal være hos redaktionens

1000 meter. hvilket ikke bør afskrække

medlemmer på skift.

nogen fra at stille op.

Vi er især spændte på om man kan

DSRs udsendte medarbejder til lands &

til vands.

så det er en lyst. lagre så det er

se forskel på forrige blades artikler

Mette Jen sen .
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og al"tiklerne i dette. nye blad.

GLIMT

FRA:

EFTERARSKAPRON
D.
17. SEPTEMBER

øverst fra venstre: Morten Tibian
af mix-2X, har ud over at modta~
at posere på DERES egen måde ove
Jens Peter Kristensen, som sædvc
ved kaproningerne på Bagsværd S~
Midterrækken: De stol te og lykk e
Lise, Mette, Sharon, Regitze, Tj
Henning fra Bagsværd og Mette fr
Nederst f . venstre: Georg & Palle
Mette Hansen og Regitze Siggaare
Vagn & Lars fra KR.
Bjørn & Mogens (læg mærke tll st

NGEN

Tina Bechgaard vinder~
medaljer også tld til
:or fotografen.
Lig, en aktiv tilskuer
j

1ge kvinder i dameotter:
I, Mette, Mette og Stinne
DSR nr. to i mix-2X.
:. 2 i veteran 2X.
randt letvægtsfirer med
Len) nr. 3 i 2X.

OG

SA

VAR

-tØSTFEST

Lørdag

DER

DEN

d.

KLUBKAPRONING

OG

1 5 _ 0 K T O B E R __ _

15.

o k t o b e r af~ikledes
D e r ~ar n o g e t n~r
rekordtil~elding
i
år,
s å l e d e s ~åtte
der roes indledende heats i
2-åres
i n r i g g e r s f o r ~~nd.
E l l e r s b e s t o d l ø b e n e a f k a j a k ~/k,
kl~b~esterskab
i
s i n g l e - sc~ller
kl~bkaproningen.

h~or
trold~andens
l~rling
~andt
o~er
trold~anden.
Da~etoer,
h~or
3
skrappe
k~indeh=ld
satte hinanden i
st~~ne,

~ens

løbet

i

helt

~åtte

~dgå.

l=dtr~kningsfireren

I dagens første lØb mødte
kun to både til start· mærkeligt,
da vi i klubben har flere roere,
der hele sommeren ror meget i
singlesculler, og som sagtens
~unne være med her og blande
sig om placeringerne.

hoved var bundet til Dortes redningsvest.
Smart fif - man kunne både fØlge
kajaklØbet fra klubben, ved at
se ballonerne på lang afstand

De to, der havde mod til at stille

- og hvis uheldet skulle være

op i single-sculler i det noget

ude, kunne disse tre balloner

stormfulde vejr, var vor eneste

måske også holde

juniorkaproer: Anders Brehms
Rasmussen, der skulle møde sin

-Et sidste gæt var, at Dorthe

træner: Palle Rørsgaard.

måske skulle bruge dem udi en

Som før nævnt var det nogle særdeles
høje bølger, disse to skulle
ud i

-

Dorthe oven

vande! !!777

ballondans ved høstfesten, der
foregik senere på aftenen.

så det var efter forlydende

lalfald vandt Dorthe Bartels

mest en kamp om at holde balance
i bådene.

helt klart over Bjørn Andersen,
der på et tidpunkt en overgang

Sejr til DSRs junior: Anders

så ud til at have opgivet at følge
med i kajakløbet.

Brehms Rasmussen over Rørsgaard
med en god bådlængde.

Mixed II-åres inrigger.

MEDBRAGTE BALLONER I KAJAKL0BET!

I mixed 4-åres inrigger mødte

-Også i kajakløbet mØdte kun

fire hold til start. Størst favorit-

to frem til start. De modige

ter til dette mesterskab syntes

var Dorthe Bartels, der som læst

Torben Knudsen (Gustav), Ulrik

andetsteds i bladet er en ganske

Bang, Pernille Jørgensen og Dorte

habil kajakroeG mod BjØrn Andersen.

Lindholm at være, idet lige præcis

Dorthe havde fået den geniale ide
at iklæde sig tre flotte balloner,
der frit svævende over - s i t

det hold har været klubmestre
i denne bådtype flere år i

.

."

træk.

Som ventet, vandt dette hold

foran et hold, hvor ihvertfald

Lene Hansen, godt pakket ind'.

de mandlige deltagere har været

på bane 2, sås den allest~osnærvære nde

særdeles aktive med både lØb

redaktør, Mette Jensen me d sin gamle

og roning i den

forløb~e

romakker Susanna Hans en og en frys2nde

sæson,

~o~

Hanne Møller

set trænende ihærdigt på Bagsværd

et hold med nye, men

SØ i

sommere~s

s~s

cox. pA bane 3

og også mange gange er blevet

rl~rfor

ikke

mindre talentfulde dameroere: Marie

lØb.

Holdet bestod af: Erik F. Madsen,

Grauhold, Lise McNamara og garvede

Torben Kjær, Dorthe Bartels

Pernille Jørgensen som cox.
Starteren hævede flaget, og da

og Ki rsten Nilsson.

denne sænkede det igen, hvilket indike-

Nr. 3 blevet hold hovedsageligt
bestående af

junior/vetera~ /delti ds-

Brehms Rasmussen, Mette

rede at alle hold skulle være i

start-fasen - var holdet på

kaproere fra Bagsværd SØ: Anders

l

Jense~,

li1t~d D8rt.~le

Bar'ceis

I

selve

b~ne

Ch21rlotle I'ljic"n ci E'. l-

sen og cox. Lene Hansen allerede

Susanna Hansen og Palle RØlsgaard
med Hanne Møller som cox.

to længder fornn de andre hold -

Nr. 4 blevet hold af nye,

'i'Er en vældig bølge kom, netop som

ældre og garvede langturs /kaproere :

Moqens sænkede flage t

Anette Rannje, Per Arnoldi,

på bane 1 afsted, hvilket be1:Ød ('.t

Ole Dam Petersen og Lise

- og BAH damerne

inden d" andre hole. i det r,ele taget

McNa~ara

va~

med cox. Trine Olfert.

påLegyndt

fø~'nævnte

starttage~e,

så var

hold på bane 1 all"rede

foran med minds1: to længder. De andre

DAME 2-ARES INRIGGER!

hold kunne slet ikke ro disse

læ~,gdET

3 hold til start !

op, cg der blev aldrig spænding

Vejret var blevet mere og mere

uctfaldet.

0fl '

blæsende, så alene det at ro

Resultat: Dorthe Bartels, Ch2.rlottc

til start ved fyret ude i ha'/nen

[;j

var noget af en præstation

~estrc

i den hårde modsø.

Starter~n

chiielsen og co>:. Lene h,msen, klubi dametoeren. Nr. 2 blev:

Jensen/Hansen/MØller. Nr.

3 blev

McNamara/Grauhold:Jør0en~cn.

ved fyret holdt stædigt ud,
det var Mogens Haut der trod s

HERRE 2-ARES INRIGGER + en enkelt

bØnner om at flytte starten,

DJ\Mf' !

sI distancen blev kortere og
roningen mere fair,

ikke ville

rokke sig fra sine standpunkter.

I

NI, som sagt 3 hold til s t art .

havde tilmeldL

på bane l holdet med Dorthe
Bartels (endnu engang) - dennegang

med hlbet om at

de to først<) fra hver heat kualj:Cic:e-

i~vrigt

havde debut udi det at ro inrigger!
So,n 3. person :i. båden, s<:yrma',d

~ig

blive k1ubmcstre a nno 1988.
Derior opdeling i to heats, hvor

med ny makker - deltidskaproeren
Charlotte Michaelsen, der

dette J.d.b Viir dter som føJ: nævnt

indledende heats, idtet ni (')) hold

rede sig til finalen.

I 1. heat sås flere gamle kendingte,

23 hvor<:.f nogle sårja::.- ha,.,de v ærst

,_~C:. e

i mix-løbet forinden.

- Men der var også overraskelser

Nr. 1 blev Ulrik Bang, Gustav

længere nede i feltet, for sandelig

(Torben Knudsen) og cox. Dorthe

om ikke DSRs letvægts VM-kaproere

Bilrtels.

blev slået af M/K-holdet der bestod

Nr. 2 blev Torben Moos, Lars
Nielsen og

COK.

af Morten Tibian og Charlotte Michaelsen.

Jim Har.sen.

på 3. pladsen kom Erik F. Madsen

Til finalen, altså: Fra heat l.:

og Torben Kjær.

Ulrik Bang og Torben Knudsen(Gustav)

I 2. heat, deltog også flere

samt Torben Moos & LarsNielsen.

ke -ndte navne - o govenikøbet

Fra Heat 2.: Palle & Birger og Bjarne

havde en enkelt quinde sneget

&

Anders ...

sig ind på et af holdene som
roer!

I selve finalen måtte holdet med

Det var den ene vinder af dameløbet,

Moos/Nielsen udgå på grund af materiel

Charlotte Michaelsen, der var

skade, mens de tre Øvrige hold gennem-

blevet LOKKET i havnen af årets

førte uden problemer, andet end at

Danmarksmester i 2X, Morten Tibian.

det var ved at være halvmørkt.

Af andre interessante sås vor

Bjarne & Anders vandt foran veteranerne

deltagere ved årets letvægts

Palle & Birger. Holdet med Gustav

Verdensmesterskaber Per Arnoldi

& Ulrik blev nr. 3.

og Bo Vestergaard, mens to gamle
kendinge OGSÅ havde sat sig sammen

Klubmesterskabet i lodtrækningsfireren

med håbet om at blive klubmestre,

blev aflyst, og der var derfor resten

nøjagtigt ligesom de andre. Det

af hin lørdag "kun" det store arrangement

var årets Forbundsmester indenfor

HØSTFESTEN tilbage !.

Langdistancekaproning i

2-åres
Denne fest var virkelig god med

inrlgger over 25 km sammen med
årets vinder i veteranklassen

en fin stemning og masser af mennesker.

i IX i Kerteminde,Birger Lund

Mange af klubbens medlemmer deltog

Rasmussen og Palle Rørsgaard.

i middagen, hvor Jytte selvfølgelig

Som sidste interessante hold

diskede op med diverse specialiteter.
Senere mødte endnu flere af DSRs

kan i forbifarten nævnes DSRs

juniorkaproer Anders Brehms Rasmussen medlemmer op, for sammen med deltagerne
sammen med Bjarne Eltang, netop

fra middagen at få rørt de, efter

hjemvendt fra O.L. i Seoul.

eftermiddagens hårde strabadser,
Ømme lægmuskler på dansegulvet.

Sidstnævnte vandt det indledende
heat, mens - nok overraskende

Det så ikke ud til at nogen virkede

de aldrende herrer, Palle & Birger

særligt trætte, idet aktiviteten

opnåede en placering som nr.

udi dansens ædle kunst virkelig var
i top, selv ti l langt ud på de små

2.

24

timer.
Derfra slutter reportagen ...

MJ

--OG

HER

ER

DE

sA

Fra venstre: ERIK RASMUSSEN, IB JØRGENSEN, NIELS ENGELL , BO LETH OG
STYRMAND Knud Christensen.

Inkarnerede langturs/motionsroere på deres sædvanlige torsdags-kaproningstur på
Bagsværd Rostadion . Redaktionen lovede engang i foraret at bringe en reportage:
Denne er her i form af billeder .. . Bemærk ogsa at der sidder en forhenværende
og en nuværende STOR STYG SKABSOPKLlPPER i denne båd . ..
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STATUS OVER INSTRUKTIONEN 1988 .

Følgende mangler at forevise svømmebevis

_ _ _ _ __ --'=o~P-...:G:'.:J~O~R~T~1~1C:...!..1~O_ _ _ _ _ før deres roret er gyldig:
ALDRIG INDMELDTE :

SUSANNE AASKILDE

1 ROTUR ............. . ...... .. . .. .. 46

JACOB HJORTKJÆR

2 ROTURE ......... ..... .... ..... ... 24

ADAM CHR. WANTZIN

MERE END 2 ROTURE .... .......... . 9

OLE KROHN
HELLE LUND - HANSEN
CHARLOTTE BUUS

MANGLER RORET:

OLE NEDERGAARD THOMSEN

UDMELDT . ... . .... , . . ........ . " ... 11
STADIG MEDLEM ..... .. .... . .... . .

LOUISE LANGE

28

HENRIK NEDERGAARD THOMSEN
J EGVAN PETERSEN

RORET:
UDMELDT . .......... . .. .. ... . .....
STADIG MEDLEM ................ ..

KRISTIAN GYLLING

11

ANTONIE CHALLE

74

JØRGEN FRANDSEN
LISE B. ANDERSEN

MANGLER AT FOREVISE SVØMMEBEVIS:

ANDERS CAJUS PEDERSEN

STADIG MEDLEM .. ... .............. 17

PETER KOEFOD

STATUS UAFKLARET: . ........ . . . .

LISE-LOTTE JACOBSEN
INSTRUEREDE lAL T. .. ....... . ... ~
KOPI AF SVØMMEBEVIS BEDES AFLEVERET

pA

KONTORET.

STYRMANDSINSTRUKTIONEN 1988.
Pernille Jørgensen
MANGLER STYRMANDSRET:
UDMELDTE . ..•. . ........• . . . ....... . 3
STADIG MEDLEM .......... . . .... .. . Il

STYRMANDSRET:
UDMELDTE . . ... .. .......... . ....... . 3
STADIG MEDLEM . • ...••.. .. . . ....•. 52
INSTRUEREDE IALT:

69

ØVRIGE INSTRUKTION 1988 .
KAJAKRET .... ... ........... . ...... 6
SCULLERRET ................. . ..... 8

Pernille Jørgensen
-
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og Barometre. . .

*********************** K

LU B A F T E N

I den kommende vintel" vil der den første søndag

DS R "k*"*******-k*"****

hver måned være klubaften i DSR.

Vi vil prøve at arrangere en madklub. så medlemmer der har nogle gamle tophemmelige
familieopskrifter kan indvie os andre i deres kulinal"iske formåen.
Frivillige kokke bedes skrive sig på opslaget i klubben med menu og pl"isoverslag.
Her sKal også de. der vil spise med. melde sig - og selvfølgelig er det bindende tilmelding.
Frist: TORSDAGEN UMIDDELBART FØR KLUBAFTENEN
Hvad skal resten af aftenen så gå med J??
Ja. det afhænger helt af hvem der møder op. Klubben har endnu engang fået foræ."et
et farve-TV. så nogle enkelte gange lejer vi nok nogle spændende videofilm.
Nogle har allerede aftalt at gøre det til deres faste LHombre-aften. og de lærer gerne
fra sig. Nogle har gået og fablet om Back-Gammon Turnering . Her er maske mu ligheden.
Andre vil reetablere vort billardbord. så måske kommer DET frem. Atter kan der være
nogen. der har lyst til at vise billeder fra rosæsonen m.m.
Første klubaften: D. 6. NOVEMBER.
HER HAR METTE LOVET AT VISE VIDEO FRA OL I RONING. DET DANSK TV VISTE
OM NATTEN. Mette har ligeledes optaget noget video fra Københavner-stafetten.
hvor DSR havde to ottere og en dobbeltfirer med.
Fik du ikke set roning i TV eller har du lyst til at se hvordan man boltrer sig

Køben-

havns Havn - så er chancen der den 6. november .
Resten af aftenen afhænger af dig !
PERNILLE JøRGENseN

!~

LIDT
3, december

"h",nclb'll\

at

10. december
Iigeledes findes

~~~)r

til

: der dog

år afvikles

Nærmere oplysni nge." kan
slagstavlen .

~t'J'~~ 'f~\~lst STYRMANDSLAUGET~~~.,.,~ .

ORDINÆRE . . .

UMIDDELBART EFTER DEN

JYTTES

NOVEMBER

MENUSIDE

*****~******************~******

TIRSDAG

1/11

RIS

TORSDAG

3/11

KARRYGRYDE

TIRSDAG

8/11

KOGT

TORSDAG

10/11

MEDISTER ~.
~ar~
kartoffelsalat

TIRSDAG

15/11

OKSEKØDSUPPE OG
OKSEKØD I
PEBERROD

TORSDAG

17/11

KØDSAUCE

TIRSDAG

22/11

KOTTELETFISKCstegt)

TORSDAG

24/11

BOLLER

TIRSDAG

29/11

KALVEFRIKAssB

PILOF

TORSK

I

~enlig

M.SPAGHET
TI

KARRY

h.ilsen

jytte

FORSLAG TIL ÆNDRING AF DSR's LOVE.
på generalforsamlingen i 1987 blev nedsat et lovudvalg med henblik
på en gennemgang af klubbens love. Dette udvalg har nu barslet, og
nedenfor gennemgås de ændringer,
der f o rslås vedtaget på den
ordinære generalforsamling den 25. november 1988.
I
det følgende findes den nugældende lovtekst.
Efter hver paragraf er anført de foreslåede ændringer samt opdelingen i
enkeltforslag.

LOV FOR DANSKE STUDENTERS ROKLUB

~l.

Navn.

Klubbens navn er:
"Danske studenters Roklub" med undertitel:
"Akademisk og Polyteknisk Roklub", hvilket navn i forbindelse med
undertitlen skal benyttes i alle offentliggørelser,
anmeldelser
og meddelelser fra klubbens side.

§2.

Formål.

Klubbens formål er udøvelse af rosport blandt stunenter og blandt
Klubben samler sine
eksaminander ved Danmarks tekniske Højskole.
hvilke
medlemmer til kammeratligt samvær i klubbens lokaler,
der opretholdes restaurationsvirksomhed.

§3. Klubmærker.
Klubbens stander består af et på lyseblå bund anbragt rønt skjold
med studenterkorset samt en murkrone.
Almindelig rodragt består af mørkeblå benklæder og hvid trøje.
Kaproningsdragten består af hvide benklæder og lyseblå trøje.
~4.

Medlemmer.

Som aktivt ordinært medlem kan optages enhver,
rettiget til en af de højere læreanstalter.
Undtagelsesvis
for så vidt:

der er adgangsbe-

kan andre optages som aktive medlemmer,

dog

kun

l) at optagelsen vedtages af et flertal af bestyrelsen, og
2) at antallet af de således optagne medlemmer ikke overstiger 10% af det samlede antal aktive medlemmer.
l

Endvide~e
kan optages elever i gymnasieklasserne samt elever
kursus til adgangseksamen til Danmarks tekniske Højskole.

på

Som passivt medlem med ret til at deltage i klubbens festlighede~
og generalforsamlinger, men uden stemmeret pA disse eller ret til
at benytte klubbens materiel,
kan optages enhver, der har interesse for klubben.
Forslag nr. l:
stk. 3 erstattes med:
Endvidere kan optages elever i gymnasieklasserne og dermed
stillede uddannelser.
~5.

side-

Indmeldelse, udmeldelse m.m.

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, der inden 14 dage
meddeler vedkommende,
om han er optaget, og i bekræftende fald
tilstiller ham medlemskort og et eksemplar af loven samt Dansk
Forening for Rosports langtursreglement.
Bestyrelsens beslutning med hensyn til optagelsen kan dog på forlangende af 10 medlemmer forelægges ~en førstkommende generalforsamling,
men kan kun omstødes ved kvalificeret majoritet (2/3
af de mødte og repræsenterede stemmer).
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og med mindst
mAneds varsel fra den l. i en måned.

en

Fra sidstnævnte bestemmelse angående udmeldelse kan bestyrelsen i
særlige tilfælde dispensere.
Adgangsformening og eksklusion: Et medlem med restancer svarende
til 3 måneders kontingent kan af bestyrelsen formenes adgang til
benyttelse af materiellet og til bådehusene. Betales restancen
ikke,
trods skriftlig anmodning fra bestyrelsen,
kan medlemmet
ekskluderes. Eksklusioner bekendtgøres ved opslag i bådehusene.
Den samme fremgangsmåde benyttes over for medlemmer, der ikke
senest en måned efter regnskabsårets afslutning eller efter deres
udmeldelse har betalt deres gæld til klubben.
Efter at et medlem er ekskluderet på grund af gæld, kan bestyrelsen helt eller delvist slette restancen eller opretholde klubbens
krav på vedkommende indtil det tidspunkt,
til hvilket han ifølge
loven kunne have udmeldt sig. Genoptagelse kan kun finde sted,
når den pågældende afvikler sin gæld til klubben,
hvilket også
skal gælde,
selvom nævnte gæld tidligere er blevet slettet som
værdiløs restance.
Eksklusion af anden grund end gæld kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning med kvalificeret majoritet (2/3 af de mødte
repræsenterede stemmer).
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Forslag nr. 2:
stk. l og 2 erstattes med:
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, der inden 30 dage
og i
bekræftende
meddeler vedkommende,
om han/hun er optaget,
fald tilstiller ham/hende klubbens love.
Bestyrelsens beslutning med hensyn til optagelsen kan dog på forlangende af 10 medlemmer forelægges den førstkommende generalforsamling,
men kan kun omstødes ved kvalificeret majoritet (2/3
af de mødte og repræsenterede stemmer).
Sammen med indmeldelsen indbetales 3 måneders
ikke kan refunderes.

kontingent,

der

Forslag nr. 3:
stk. 3 erstattes med:
Udmeldelse finder sted ved at indbetale et gebyr p~ nøjagtig
kr.
3,- til DSR"s girokonto samt ved at anføre navn og adresse
på
betalingsdelen af giroindbetalingskortet.
Girakvitteringen
er
dokumentation for udmeldelsen.
Udmeldelse kan endvidere ske skriftligt til klubben.
for at udmeldelse er sket påhviler medlemmet.

Bevisbyrden

Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til udgangen af en
kvartalsmåned.
Forslag nr. 4:
der inføjes før stk 4:
Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt sig af klubben inden
for de seneste 12 måneder, accepteres kun mod betaling af kontingent for perioden fra udmeldelsen til genindmeldelsen.
For passive medlemmer,
der inden for en periode af 12 måneder
genoverføres til aktivt medlemsskab,
gælder samme bestemmelse,
idet det for perioden betalte passive kontingent modregnes.
Forslag nr. 5:
stk. 4 erstattes med:
Fra bestemmelserne angående indmeldelse, udmeldelse og genindmeldelse kan bestyrelsen i særlige tilfælde dispensere.
Forslag nr. 6:
stk. 5 erstattes med:
Adgangsformening og eksklusion:
Et medlem, der er i restance med
kontingent,
kan af bestyrelsen formenes adgang til benyttelse af
materiellet og
til klubbens lokaler.
Betales restancen
ikke,
trods skriftlig anmodning fra bestyrelsen,
kan medlemmet ekskluderes. Eksklusioner bekendtgøres ved opslag i klubbens lokaler.
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Forslag nr. 7:
i stk. 7 erstattes "han" med "han/hun";
i
stk.
8 erstattes "2/3 af de mødte repræsenterede stemmer" med
"2/3 af de mødte og repræsenterede stemmer".

,6.

Kontingent.

Kontingentet
fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og vedtages med simpelt flertal.Bestyrelsen skal dog
fremsætte forslag til kontingent.
Kontingent betales kvartalsvis forud,
dog betragtes indbetaling
inden den 10.
som rettidig.
Sker indmeldelse efter den 15. i en
måned, betales ikke kontingent for denne måned.
Aktive medlemmer,
der ikke er fyldt 18 år samt aktive medlemmer,
der aftjener værnepligt (på ugeløn), betaler halvt kontingent.
Efter uafbrudt
betaling af aktivt kontingent i
de sidste 10
kalenderår kan kontingentet, hvis det ønskes, nedsættes med 33%.
Sker
indmeldelse i klubben efter den 15.
oktober betales
kontingent indtil nærmest følgende 31. marts.

halvt

Aktive medlemmer kan blive livsvarige medlemmer efter uafbrudt
medlemskab i 5 hele kalenderår,
når de som kontingent betaler 7
gange det gældende årskontingent en gang for alle.
Minimumskontingentet
for passive medlemmer udgør 20% af det aktive kontingent.
Passivt kontingent betales fra og med det år, i
hvilket indmeldelsen finder sted.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde
bevilge hel eller delvis fritagelse for
kontingent.
- I
bådehuset skal findes opslag om,
hvor og på hvilke tider kontingent kan indbetales.
Forslag nr. 8:
hele§6 erstattes af:
Kontingenter
fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og vedtages med simpelt flertal.Bestyrelsen skal
fremsætte
forslag til kontingenter.
Kontingent
betales kvartalsvis forud,
dog betragtes indbetaling
inden den 8.
som rettidig.
Sker indmeldelse efter den 15.
i en
måned, betales ikke kontingent for denne måned.
Bestyrelsen kan fastsætte et administrationsgebyr,
ved for sen indbetaling af kontingent.
Aktive medlemmer,
gent.

der

opkræves

der ikke er fyldt 20 år betaler ne dsat kontin-

Aktive
medlemmer under 18 år,
der har en far,
mOr eller værge,
der er aktivt medlem af klubben, betaler ikke kontingent.
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Efter uafbrudt
betaling af aktivt kontingent
de sidste
10
kalenderår kan kontingentet, hvis det ønskes, nedsættes med 33%.
Aktive medlemmer kan blive livsvarige medlemmer efter at
have
betalt aktivt kontingent uafbrudt i 5 hele kalenderår, når de som
kontingent betaler 7 gange det gældende ordinære årskontingent en
gang for alle.
Minimumskontingentet for passive medlemmer udgør 20% af det
aktive kontingent.
Passivt kontingent betales fra oq med det år, i
hvilket indmeldelsen finder sted.
Bestyrelsen kan
i
særlige tilfælde bevilge
fritagelse for kontingent.

hel

eller

delvis

Forslag nr. 9:
I
stykket om livsvarige medlemmer erstattes "5 hele
med" 3 hele kalenderår".
~7.

kalender~r"

Bestyrelse.

Klubben ledes af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af formanden,
kassereren, sekretæren, materielforvalteren,
kaproningschefen,
instruktionsrochefen, motionsog langtursrochefen samt husforvalteren.
Bestyrelsen kan herudover supplere sig med indtil 3 medlemmer.
Til medlemmer
af bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede
aktive medlemmer af klubben. Bestyrelsens flertal skal være ordinære medlemmer.
Samme person kan ikke vælges til flere hverv inden for
sen.

bestyrel-

Bestyrelsen leder og repræsenterer klubben i alle anliggender.
Den kan nedsætte udvalg til at løse specielle opgaver eller
til
inden for nærmere afgrænsede områder at udøve bestyrelsesfunktioner (f.eks. inden for rochefernes eller kaproningschefens forretningsområde).
I hvert enkelt tilfælde skal opslag herom ske i bådehuset.
Alle spørgsmål inden for bestyrelsen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Forslag nr. 10:
stk. 2 erstattes med.
Bestyrelsen består af formanden,
kassereren, sekretæren, materielforvalteren, kaproningschefen, instruktionsrochefen, motionsrochefen, langtursrochefen samt husforvalteren.
Se også resten af forslag nr. 10 efter99.
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Forslag nr. Il:
stk. 4 - 7 erstattes med:
Til medlemmer af bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede
myndige medlemmer.
Bestyrelsens flertal skal være ordinære medlemmer.
Samme person kan ikke vælges til flere bestyrelsesposter.
Bestyrel~en
leder og repræsenterer klubben i alle anliggender.
Den kan nedsætte udvalg til at løse specielle opgaver eller til
inden for nærmere afgrænsede områder at udøve bestyrelsesfunktioner (f.eks. inden for rochefernes forretningsområde).

I

~8.

hvert enkelt tilfælde skal opslag herom ske i klubbens lokaler.
Generalforsamlinger.

Generalforsamlingen har - inden for de i loven afstukne grænser den øverste myndighed inden for klubben.
Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres med 14 dages varsel
- jvf.
dog undtagelsen i§ll - ved skriftlig underretning til
samtlige aktive og passive medlemmer og æresmedlemmer.
I
indvarslingen til generalforsamlingen meddeles tid,
sted og
dagsorden. I forbindelse med indvarslingen skal bestyrelsen meddele sit forslag til bestyrelsen for det kommende år.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde
senest 10 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
hvert enkelt stemmeberettiget medlem skal bringes til disses
kundskab senest 3 dage før generalforsamlingen.

a

Kun aktive medlemmer, der er fyldt 17 år og er
jour med kontingentindbetalingen, og som har været aktive medlemmer af klubben i
mindst 4 måneder umiddelbart før den måned,
i
hvilken generalforsamlingen afholdes,
har stemmeret. - Stemme på generalforsamlingen kan afgives personligt eller ved Skriftlig fuldmagt
til et andet stemmeberettiget medlem,
dog således at ingen kan
møde med mere end en fuldmagt.
Generalforsamlingen vælger en dirigent og en
forening affatter referatet.

sekretær,

der

i

Beslutninger og valg sker ved simpel majoritet,
herfra undtages
dog lovændringer - jfr. §ll - og beslutninger om optagelse eller
eksklusion af medlemmer - jfr. ~5. - valg af bestyrelse sker ved
skriftlig afstemning med mindre der kun foreligger et forslag til
bestyrelse,
i
hvilket tilfælde afstemning sker ved håndsoprækning.
I andre anliggender finder skriftlig afstemning kun sted,
når dirigenten eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer fordrer det.
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Forslag nr. 12:
hele\e erstattes med:
Generalforsamlingen har - inden for de i loven afstukne grænser den øverste myndighed inden for klubben.
Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres med 45 dages varsel
- jvf.
dog undtagelsen i~ll - gennem klubbens officielle meddelelser eller ved almindeligt brev til samtlige aktive og
passive
medlemmer og æresmedlemmer.
I
indvarslingen til generalforsamlingen meddeles
tid,
sted
og
dagsorden.
I
forbindelse med indvarslingen til ordinær generalforsamling
skal bestyrelsen meddele sit forslag
til bestyrelse
for det kommende år.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 30 dage før generalforsamlingen og skal gennem klubbens officielle meddelelser
eller ved almindeligt brev bringes til samtlige medlemmers
kundskab senest 3 dage før generalforsamlingen.
Kun aktive medlemmer, der er fyldt 17 år og er 3 jour med kontingentindbetalingen, og som har været aktive medlemmer af klubben i
mindst 4 måneder umiddelbart før den måned,
i
hvilken generalforsamlingen afholdes,
har stemmeret.
- Stemme på generalforsamlingen kan afgives personligt eller ved skriftlig fuldmagt
til et andet stemmeberettiget medlem,
dog således at ingen
kan
møde med mere end en fuldmagt.
Generalforsamlingen vælger en dirigent og en
forening affatter referatet.

sekretær,

der

i

Beslutninger og valg sker ved simpel majoritet,
herfra undtages
dog lovændringer - jfr. §ll - og beslutninger om optagelse eller
eksklusion af medlemmer - jfr.§5. - Valg af bestyrelsesmedlemmer
sker ved skriftlig afstemning med mindre der kun foreligger
et
kandidaternne til bestyrelsesposten, i hvilket tilfælde afstemning
sker ved håndsoprækning.
I andre anliggender finder skriftlig
afstemning kun sted,
når dirigenten eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer fordrer det.
Forslag nr. 13:
i

stk. 5 erstattes "fyldt 17 år" med fyldt 15 år".

~9.

Den ordinære generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den
december og med følgende dagsorden:

20.

l) Aflæggelse af beretning.
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Fastsættelse
af kontingentet for det følgende år.
3) Valg af formand.
4) Valg af kasserer.
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5 ) Valg af sekretær.
Valg af materialforvalter
Valg af kaproningschef .
S) Valg af instruktionsroehef.
9) Valg af motions- og langtursroehef.
10) Valg husforvalter.
ll) Valg af 2 revisorer.
12) Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport.
13) Særlige forslag.
14) Eventuelt.
6 )
7)

Kandidatemner
til de forskellige tillidshverv kan - foruden
af
den
fungerende bestyrelse - bringes i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem,
dog kan sådanne forslag kun komme i
betragtning,
når de er skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 10 dage
før generalforsamlingen - jfr.fS.
Navnene på alle i forslag bragte kandidater - hvilke er de eneste
valgbare - bekendtgøres som i~S angivet.
Det påhviler den fungerende bestyrelse at sørge for, at der bringes
mindst så mange kandidater i forslag,
at samtlige tillidshverv kan blive besatte.
Forslag nr. 10:
i stk.l rettes
9) Valg af motions-og langtursroehef.
til
9) Valg af motionsrochef.
og der indføjes 10) valg af langtursrochef
og de følgende punkter renummereres.

i stk.2 rettes "10 dage"

til "30 dage"

Se også resten af forslag nr. 10 efter47.
~lO.

Ekstraordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen kan til enhver tid sammenkalde til en ekstraordinær
generalforsamling. Hvis 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt
kræver det,
skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Denne skal afholdes senest 6 uger efter kravets
indlevering.
Forslag nr. 14:
hele 10 erstattes med:
Bestyrelsen kan til enhver tid sammenkalde til en ekstraordinær
generalforsamling. Hvis 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt
kræver det med angivelse af,
hvilket emne der ønskes behandlet,
skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Denne skal afholdes senest S uger efter kravets indlevering
med
mindst 14 dages varsel.

S

ll. Lovændringer.
Generalforsamlinger er med hensyn til lovændringer kun beslutningsdygtige når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er
mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.
Er dette ikke tilfældet,
skal der inden 14 dage,
såfremt mindst 3/4 af de fremmødte
og
repræsenterede stemmer har stemt for forslaget,
indkaldes til en
ny generalforsamling med mindst 3 dages varsel og samme dagsorden, hvilken generalforsamling i ethvert tilfælde er beslutningsdygtig.
Til vedtagelse af lovændringer kræves der mindst 3/4 af de
og repræsenterede stemmer.

mødte

Forslag nr. 15:
stk. l erstattes med:
Generalforsamlinger er med hensyn til lovændringer kun beslutningsdygtige, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er
mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.
Er dette ikke tilfældet,
skal der inden 30 dage,
såfremt mindst 3/4 af de fremmødte
og
repræsenterede stemmer har stemt for forslaget,
indkaldes til en
ny generalforsamling med mindst 3 dages varsel og med samme dagsorden.
Denne generalforsamling er i alle tilfælde beslutningsdygtig.
12. Reglement m.v.
Medlemmerne må i et og alt rette sig efter det
vedtagne reglement og andre bestemmelser.

af

bestyrelsen

Ved overtrædelse heraf kan bestyrelsen idømme bøder på indtil 100
kr.
eventuelt i grove tilfælde formene den pågældende adgang til
benyttelse af materiellet og til bådehusene for et nærmere fastlagt tidsrum.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen, om den finder
det nødvendigt,
indstille den pågældende til eksklusion på
den
førstkommende generalforsamling, jfr.
5.
såfremt et eller flere medlemmer ved overtrædelse af reglementet
eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på eller
tab
af
klubbens materiel,
er vedkommende efter bestyrelsens beslutning
derom, erstatningspligtig over for klubben.
Et eksemplar af klubbens lov og reglement skal sammen
med
D.F.f.R.'s langtursreglement til enhver tid findes opslået på et
synligt sted i klubben.
Forslag nr. 16:
i stk. 2 erstattes "bøder på indtil 100 kr." med "bøder på indtil
3 måneders fuldt
aktivt kontingent" samt "bådehusene"
med
"klubbens lokaler".
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§13. Bøger og regnskab.
Bestyrelsen fører følgende bøger:
Medlemsprotokol, kassebog, hovedbog,
ankeprotokoller samt forhandlingsprotokol for bestyrels esmøder og generalforsamlinger.
Endvidere samler og opbevarer
bestyrelsen klubbens korrespondance.
Regnskabs~ret løber fra den l.
oktober til den 30. september, på
hvilken dag det afsluttes.
Regnskabet tilstilles senest 10 dage
før generalforsamlingen revisorerne,
hvorefter det med disses
antegnelser forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Regnskabet skal
henligge
til gennemsyn for medlemmerne
klubbens kontor de sidste 3 dage før generalforsamlingen.
Der
udgives hvert år inden sæsonens begyndelse en
for det sidst forløbne år.

på

årsberetning

Forslag nr. 17:
stk. 4 udgår.
§14. Klubbens ophævelse.

Med
hensyn til beslutning om klubbens ophævelse gælder de
bestemmelser som for lovændringer - jfr.411.

samme

Når klubbens ophævelse er vedtaget, vælges et udvalg på 5 medlemmer,
der realiserer klubbens ejendele og afvikler dens øvrige
anliggender.
Det eventuelle overskud anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til støtte for et formål i lighed med det,
klubben har haft.
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ADRESSELISTE
Danske Studenters Roklub, Str a ndvæn g et 55
2100 Kbh.

ø,

Postgiro 500 34 66, Tlf.01296326

MEDL EMSTEL EFON 01185811

Formand

Kasserer

Sekretær

Stig Rasmussen
Krusemyntegade 4

Johan Frydendahl
Bredesvin<set 42

Parmagade 31. l. th.

1318 K
01159080

02858605

2830 Virum

2300 S
01590618

KAP RONINGSCHEF

Haterielforv.

Instruktionsroehef.

Reiner Modest

Erik K. Ra s mussen

t1ichael Hansen

Vandtårnsvej 110

Engelstedg. 62 IV

Fredensgade 5. l.th.

2860 Søborg
01565054

2100 Kbh.
01290499

Ib E. Jørgensen

ø

2200 Kbh. N
01353455

MOTIONS- og
Langtursrochef

Kaproningsudvalg

Kontingentkasserer

Pernille Jørgensen

Kun skriftlige henv.

Parrnagade 31. l th.

DSR,

2300
S
01590618

2100 ø
Att:Kontingentkass.

Strandv~nget

55

Jens Andersen
Tom Rasr.1Ussen
Hagens Haut

Husforvalter

Redaktør

HOTIONSROCHEF

Mogens Haut

Mette Jensen

Kurt Jørgensen

Strandvænget 55

Gl. Klausdalsbrov. 462

Tranegårdsvej 29 B

2100 ø
01298499

2730 Herlev
02943250

2900 Hellerup
01612784

ORIENTERINSSEKTIONEN
Formand

Sekr~_t<'9r

Ronald Slausen
Engelsborgvej 44

Johan Frydendahl
Bredesvinget L,<!

2800 Lyngby
02885886

2830 Virum
02858605

Kasserer

Public Relations

Torben

Vibeke Delfs Jansen

~1øl1er

Terrasserne 100

Borgervænget 78 st.th

Himmelev, 4000 Roskilde
01928873

2100
ø
01184780

Redaktion: Lene Vibeke Rønkj ær

n~

Hette Jensen.

Aktiviteter i DSR:
Hver tirsdag gymnastik kl. 17, 18, 19, 2021, hver torsdag gymnastik kl. 18, 19, 20-21 og old boys 17-18.
Hver l~rdag kl. 9-12 badminton i
svanem~llehallen,
(tilmeldingsliste

i

DSR).

Hver

l.

søndag

i måneden klubaften. fælles

madlavning, se opslag.
Vægtrum og sauna kan
Orienteringsl~b, se nedenfor.

19 88

Termins l iste

&/11

benyttes hver dag.

DSR

Ravnshalt

GlI.sehus

OK73

13111

Jættemilen

Tisvilde Hegn

27/11

Ga.sehus

Ravnsholt

DSR

11/12

GlI.sehus

Ravnsholt

DSR

Tilmelding:
G~sehusløb:

Mød op mellem Ic!.

Øvrige løb:

Johan Frydendahl
Bredesvinget 42
Virum
2830

(14 dage før)

10

og

12

tIf. Ol 63 08 I l

(arb. )

02 85 86 05

(priv)
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Anders And

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelses-girokort. Dette
forefindes på kontorets dør i bådehallen. Indbet a lingen dækker de 3 første
måneders kontingent. Nye er velkomne til 2 gratis prøvegange i klubben,
inden indmeldelse skal finde sted.
KONTINGENT: opkr.æves kvartalsvis forud. via giro . Ved overskridelse af
betalingsfrist pålægges et gebyr på 25 kr pr. rykker. Hvis rykker krydser
forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykkeren, men gebyret vil blive
opkrævet det følgende kvartal.
UDMELDELSE: kan ske gældende fra l/l, 1/4, 1/7, l/IO, og skal være DSR i
hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at
indbetale et girokort på nøjagtig kr 3.00 til DSRs giro nr 500 34 66, samt
ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet som
posthuset beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for at
udmeldelse har fundet rettidigt sted, og man bør i egen interresse gemme
girokvitteringen. -Kontingentopkrævnings-girokortene kan ikke anvendes til
udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse.
OBS. IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Han er medlem og kontingentpligtig indtil gyldig udmeldelse har funde t sted, uanset om DSRs faciliteter
og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en restance
svarende til 1/2 - l års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive
inddraget ve d incasso . Alle omkostninger i
forbindelse hermed betales af
skyldneren.

VISIONER
er kommet på mode.
Kommunen afholder stor udstilling:
"København mod år 2000"
Havnevæsenet udsender farvestrålende brochure:
"I sikker havn år 2000"
- og Ranje beder på generalforsaml i ngen om formandens visioner:
"DSR mod år 2000" ??
Efter at havnevæsenet har forlænget vort lejemål på grunden til
år 2003, ser det ud til at vi i alt fald har noget at have visioner om. De visioner jeg måtte have er dog ikke så
langtskuende
(endnu?), men begrænser sig til en række nærliggende opgaver i de
kommende år.
DSR har i de seneste år oplevet en god medlemstilgang og en deraf
følgende hØjere aktivitet.
vi ha~
i den netop afsluttede sæson
været oppe på et medlemstal på over 500. Jeg ser ingen grund
til,
at denne interesse for at dyrke idræt skulle stoppe i de nærmeste
år. Har jeg ret i denne antagelse, vil vi i den kommende sæson,
1989, i perioder komme op på medlemstal omkring de 600. Det er
klart, at et så stort tal rejser nogle spørgsmål. Er vi i det hele taget forberedte på at modtage og frem for alt at fastholde en
så stor medlemsskare? Dette er et af de spørgsmål, vi i
bestyrelsen ønsker at kunne besvare positivt.
Skal vi klare en medlemstilgang af denne størrelse, vil det
kræve
en del nytænkning vedrørende områder som organisation af instruktion, motionsroning og vinteraktiviteter, rekruttering af kaproere samt udnyttelsen af materiel osv. osv.
For at dette skal lykkes, er det nØdvendigt, at vi kan regne med
opbakning fra det enkelte medlem. Vi vil
i lØbet af januar indkalde til medlemsmØde, hvor vi håber at s e mange af jer møde op og
give udtryk for
jeres ideer og ønsker. Blandt andet skal
jeres
indlæg danne basis for den sæsonplan, bestyrelsen håber at
kunne
præsentere i februarnummeret af bladet.
Bestyrelsen vil nu gå i tænkeboks en kort periode. Det håber vi
også at DSR's medlemmer vil få
lidt tid til på trods af den tilstundende juletravlhed. Og lad os så se resultaterne i 1989!
Med håbet om en god rosæson 1989 ønskes 1 alle med jeres
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Henning.
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familier

STILLINGSOPSLAG
***********+*****

SANITØR

søges

rengøringsjob

til
i

spændende

DSR

fra

d.

l. januar 89.
OMFANG:

helst

timer

4.

fredag

ellers

ugen,
men

efter

aftale

af

klublokaler

rengøring
l.
sal
stuen.

om

formiddag,

og

på

omklædningsrum

ERFARING
tidligere

med

fra
lob

i

STORMSKADE_

lignende
et ulus,

er

************
I

men ingen betingelse.
DER

LÆGGhS

det

pludseligt

VÆGT

pA:

ber,

mistede

Resultator~enter~ng,

og

veltjente

initiativ,

jordforbindelsen

grundighed,

intelligens,
og

et

hurtighed.

skarpt

blik

Desuden

vil

samarbejdsvilje
fleksibi l i tet

opståede

stormvejr tirsdag d. 29 novem-

at flyve

klubbens

gamle

båd
og

"PI"
forsøgte

sarrunen med de bukke,

som den var surret fast til.

og
ikke

være

"PI"

er

en

outrigger

firer

en hindring.

uden styrmand,

OPLYSNINGER lØVRIGT: Indhentes

Den

hos

færdig renoveret

hos

og

sigende

som havarerede

på Bagsværd Sø i 1986.
husforvalteren,

mOdtager
ansøgning.

din

der

også

eventuelle

var
var

klubbens
Mogens Haut.

nu

ellers

efter

Arnold

flotteste

udseende,

da

næsten
nu

båd

af
blev

den

overrumplet af stormvejret.
Den

er

kvæstet,
at

alvorligt

MEGET
og

blive

dens chancer for

båd

igen

er

meget

små.
At

Arnold

medtaget,
lagt

et

også
efter,
stort

renoveringen,

skal

hårdt

er
at

han

har

arbejde
ikke

nogen herrunelighed.
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~

være

Pinocchio

J

DET

HUSK

18.

DEN

En

I ngen
ti I

GI.

og

rener

er

ROERE,

når

om

Nisser<>erne
gå

h'Vor

kommer

attende,

og

og

kommer

Strand,

'Vejen

op

STRAND

GL.

t i l,
se

cebleski'Verne

og

Den

pA

13

fryser

møde

han

lceg

g

n

december,

Nceh
det

n

KI

ikke

alle

gløggen

o

NU

ha'Vnen

må

r

DEC.

søndag

h'Vis
da

e

u

så

ad

'Vil

med

der

er

ha'Vnen
ser'Vere

kun

ud

år,

'Vor

'Vil.

julemand

fiskerkonerne

o'Ver

du

h'Vem

ser'Vere

og

ha'Vnens
årerne

på

stå~-.

'Vand

flår.

juleindkøb,

kl.
dig
gør

tretten_
et

ordentligt

de

sidste

.JULERONING

5

søb

køb_

'88

Ny

formand_

forslag _
mere
Der

ny

l a n g t u r s r o c h ef _

kontingentforhøjelse

"Ved

klubbens

lcegges

ud

og

10"V ce n d r i n g s meget_

meget

generalforsamling.

med

formandens

-

INDLEDNING

Til gengæld var Oscar Bondo Svane

88

Velkommen til årets generalforsamling .

beretning.

år

ved

sin

død

Sidste december.

Han var i hele sit voksne livet meget
aktivt

ARETS DØDE
Jeg

vil

medlem

indlede med en omtale af fire

branden

få

år.

markeret

Andersen
havde

var
bare

kun

nye

været -mef:Hem

langtursroer •

som
da

en

hun

meget
kom

af dage ved en trafikulykke
-

sidst

dyrkede

han

en

ulykkeligt
I

og

opførelsen

bagefter .

bestyrelsen

Gudmund

Kenya.

motionsroning

1936

for

af det

Endelig
Ree' s

sad
Legat

lige siden stiftelsen i 1927.
Schack

er også

død fra

os

i

er

ikke -den rette lejli9hed til at give

en

en

en alder af næsten 90 ar.
udtømmende

Schack

årrække og tilhørte "Mandags- Torsdags
klubben" .

og

spillede

aktiv

Rubinstein døde også alt for tidligt.

Han

Desuden

klubhus

han

Men allerede her havde hun
sig

baderoer •

central rolle ved undersøgelserne efter

døden i årets løb:

tyverne og

som

langtursroer

morgenroer .

af vore medlemmer. som er afgået ved

I ngrid

både

scullerroer •

betød

for

beskrivelse
DSR .

af.

alene

Dette
hvad
at den

grund . al det ville være umuligt. Kun

6

De

vil jeg af hensyn til de, der ikke nåede
Han
f ra

he raf

formand.

Det
menneske klare .

*

Han

var

bestyrelsen
DI F,

DOK

alene

kan

intet

derefter

for

eller

Sid st

18 ar som

periode r
for

Kr.

på sæson e n har med he ld været

LANGT URSRONING

KI,

friluftsrådet i 22 år fra

og

på

al'T an geret sønda gsroning med me db l-agte
madpakk er.

almindeligt

formand

arr angementer

Rosportens Dag og Sct.

Han s Aften var alle store successer .

sad i DSRs bestyrelse i 33 å l-

1924- 1956,

særlige

Himmelfarts dag,

at møde Schack nævne følgende:

1955-1977 .

Igen i in- har del- været god langtursaktivitet.

" Han har i tidens løb kanaliseret enorme

I håb om at inspirere nye medlemmer skal

summer ti I idrætten og især til roningen.

jeg ikke undlade at omtale de enkelte ture :

Han

var

mentalt

på

til

det

toppen

sidste

og

roede

fysisk
sin

Pinseturen var i år tredelt med 4 både

og

2

SmålandsfarvandeL

faste

både

Det

morgen ron i ng.

fynske

Vil I I-ejse jer op !

*

Æret være deres minde

" 12 roere til Flakfortet og Saltholm

MEDLEMSS T A T US

men kun kom ti I Sletten .

syd-

Øhav og 2 både på Flensborg Fjord.

- Derudover har der været:
To week-endture til Nivå

* 11 roere, der skulle have været til Hven,
Aktive: 429+229-185=
Netto+ 47, Sæsonmax .
Passive:

AR

464
502 .

ca.

PR

har været meget benyttet i
både

af os selv og af andre

roere,

80.

- SVANTE er nået til Stockholm.

Uændret.
Livsvarige:
Netto

og

Jugoslavien,

ca.

- På DFfR og Kredsture har 6 roere været

15.

på

- 35.

Sognefjord,

roere

4

Norditalien

og

2 roere i Scotland.
INSTRUKTION
Såvel

roinstruktion

som

KAPRONING

styrmands-

Indledningsvis

og kajak instruktion er igen i år forløbet
fint.
takket

men
være

også

som

en

meget

sædvanligt
stor

om,

kun

indsats af

en meget lille kreds af instruktører.

at

Der

har

år været stor tilslutning

vil

jeg

er

idræt;

og

fra

Dansk

Data

vor

drive

sponsor:

især fra Ree' s Legat,
kaproning

Derfor

DSR

på

erindrE

en

meget

uden

stØttE

Elektron ik

kunne vi ikke
den måde,

VI

en

tak til

DDE og især ti I Ree

s Legat.

har fungeret godt.
det

kaproning

påny

gør det idag.

til alle klubaftener, og ro-vagtordningen
Og

jeg

ressourcekrævende
men

MOTIONSRONINC

skal

benytte

Men

lejligheden

så

er

der

noget ud af det.

ti I at takke rovagterne for .

7

til

gengæld

også kommet

Ganske

vist

kom Mette & Regitze ikke til

Universitetmatchen blev slet ikke
roet.

VM. hvilket stadig undrer os. men de fleste
andre

roere

fik

på

reel vis lov at vise.

KVIK vandt alle tre løb i KVIKmatchen.

hvad de var værd:
Bjarne Eltang
herre 2X (6).

Per

&

Rasmussen:

OL
VINTERGYMNASTIK

Bo

Vestergaard:

lan

Baden

VM

herre

& Morten

let\,. 8+( 3) .

Tibian:

Vor primære vinteraktivitet

form

af vintergymnastikken var påny en

DM herre

2X (1).

succes med over 100 deltagere hver

Birgitte

Hanel.

Regitze

Siggard.

tirsdag og torsdag.

Mette

Bloch og Mette K. HAnsen: DM i kvindernes

Jeg gav vide. om man kan samle 100

4X- (1).

andre/nye medlemmer mandag og onsdag ?

Kaproningsafdelingens

påskønnelse

form af sejrsmasten tilfalder årets fund:
Bo

Vestergaard ( der iøvrigt nærmest

MATERIEL

er

født

Vi har på ny haft en god tilgang
af matel-iel.

og

opvokset

i Maribo Roklub

Iigesom formanden).

På inriggersiden har vi fra Rees
TILFØJELSE
Redaktionen

Legat fået en ny 4+. GUDMUND. ligesom

skal

lige

for

en

gigfireren OLSEN er blevet renoveret.

god

På outriggersiden har vi fået 2 stk.

ordens skyld fortælle om Sejrsmasten !
skænkede

DSR

på

generalforsaml ingen
"SEJRSMASTEN"
Ree

til

1X (DEMETER & HERaN) samt 3 stk.
2X (PLATON. SUPERMAX LADY og
UDØBT) .

1934

til

erindring

civilingeniør

om

klubbens

da største kaproningssæson.

H.

Vedligeholdelsestilstanden er usæd-

indtil

vanlig god takket være et enestående

der havde

I-esu Iteret i 36 sejre.

velfungerende

Ingeniør

præmie

jeg især vil fremhæve Mikkel og Jørgen
Foss.

klubbens

store indsats ved at sætte vort sculler-

masten

Ree

udsatte samme år Sejrs-

som

evigt

vandrende

Mikkel skal bl. a. nævnes for sin

DSR.
Sejrsmasten
bestyrelse
eller

materiel udvalg. hvor

for

flere

forløbne

gives

'materiel i brugbar stand.

et år ad gangen til et

medlemmer.

sæson

fortjenstfuldt

af

har

arbejde

som

den

udført

særligt

for

KLUBHUSET

I årets løb har vi fået renoveret

kapronin.gen

vinduer og døre på 2. sal. gulv her

DSR.

i salen. tai letter her på 1. sal samt

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

el-installationer.
For

konkurrenceidrættens

bredde
WEEK -ENDHUSENE

er det derimod gået ad H...... ti I.
M~n

det

er

der

konkrete

planer

og

deltidsseniorerne

Gåsehuset har det grundlæggende

om at ændre.
Old

Boys

år

ført

tilværelse.

godt. blot kunne man ønske sig.
en

ret

at flere ville deltage i den løbende

har

vedl igeholdelse .

tilbagetrukket

8

- Klubben har arvet XX kr. efter

Nivåhuset har det ikke. godt. Nivå-

Pianofabrikant Bjørn Møller. som sad

huset har været målet for utallige
week-endture siden 1926. men nu

i bestyrelsen i 20 år fra 1943 til 1962

eksisterer det ikke længere. det ud-

som kasserer og formand.

brændte totalt Set. Hans Aften efter

Bestyrelsen har udsat beslutn ingen

at ukendte gerningsmænd var brudt

om beløbets anvendelse til efter gene-

ind. Dels af økonomiske grunde.

ral forsamlingen.
- Som en af sine sidste gerninger.

dels p.g.a. de stadige tilfælde af

har bestyrelsen opsagt lejeaftalen

hærværk. har bestyrelsen besluttet

med Studentersangerne . Studentersan"

ikke at søge et nyt hus opført samme

gerne har været faste lejere hos os

sted.

i 20 år og det er vort ønske. at dette
lejemål skal fortsætte . men vi finder

TRIVSEL
Medlemsbladet har for tiden en

ikke. at lejeaftalen af 1974 er tilfreds-

usædvanlig høj standard . Ved at

stillende. så vi har valgt at opsige

sammenligne med andre blade. vil

den med henblik på genforhandling.

jeg påstå. at vi p.t. har landets

Men vi har udsat forhandlingerne til

bedste

efter generalforsamlingen for at høre

klubblad. Jeg vil her formelt

medlemmernes mening inden forhand-

takke redak"trisserne" for det.

lingerne starter.

Jeg anser køkken- og bardriften

- Til sidst vil jeg prøve at gøre

for at være hovedhjørnesten i klubli-

en gammel skade god igen.

vet og al et"faring viser. at det ikke
går på frivillig basis. Jytte skal der-

Vi har en hædersgave i form af en

for have tak for at det er gået så

papirkniv af sølv smykket med klubbens stander og forsynet med inskrip-

godt i endnu et år.

tionen "Fortjent". som vi er ret tilbageholdende med at uddele.

Men der er også eksempler på.
at en enkeltpersons frivillige arbejde

Egentlig har vi skyldt den væk i

kan være af afgørende betydning.

mindst to år. men der er en vis

Jeg kender en. som aldrig siger nej

produktionstid på unika.
Der var engang et medlem. der sad

og som altid er hjælpsom. Derudover

bestyrelsen i 12 år i træk. mest som

har han gennem sin indsats medvirket

kasserer men også på andre poster.

til at sikre vort økonomiske grundlag.
I\.rets modtager af Krokodillen er

Alene det er en "fortjenstfuld

Hr. Kontingentkasserer Ole Hansen.

sats til gavn for DSR" .

ind-

Men derudover var han utrolig aktiv
både som roer. altmul igmand og leder
DEBAT
Jeg har endnu tre punkter tilbage.

især for de mere målbevidst trænende motionister. På det sidste er han

De to første vil jeg bede Jer tage op

især kendt som specialtræner for vor

enten under dette punkt på dagsorde-

yngste juniorkaproer .

nen eller under eventuelt.
Palle. kom her op!
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Jørgen Foss foreslog: Et Week-endhus.
Anette Rannje mente: At man bør fastholde mandag/onsdag mht. sangerne
af hensyn til økonomien. Vedrørende
arven foreslog A. Rannje at man kunne
anvende pengene til en ny hytte på
Gåsehusg runden.
Steen Pliniussen at: Nedbringe det
banklån man har, i løbet af 3 år.
Niels W. Fredsted mente vedr. sangerne
at man burde tage indtægten i betragtning, og at der ved anden aktivitet,
eksempelvis gymnastik mandag/onsdag
TILFØJELSE fra red.
PAPIRKNIVEN er en hæde,"sgave for

ville være et vist "slid" på såvel bestyrelse som de øvrige medlemmer.

fortjenstfuld indsats til gavn for DSR,
en papirkniv af sølv, smykket med

En ny, ekstraordinær generalforsam-

klubbens stander og forsynet med

ling blev fastsat til 30/11-88 kl. 20.00.

inskriptionen "Fortjent". blev i 1935
som bryllupsgave overrakt klubbens
daværende protektor: Hans Majestæt
Kong Frederik I X.
Dernæst gik man over til debat.

KONT I NGENTET

SAT

OP

_Et forslag fra kassereren om at forhøje
kontingentet med 5 kr. pr ,mdr. lalt=
til kr. 1140 kroner pr. år blev vedtaget.

Flere af klubbens medlemmer vovede
sig op på talerstolen for bl. a. at komme

Kassereren gennemgik regnskabet,

med forslag til brug af arven efter

der blev godkendt med akklamation.

pianofabrikanten .

Under eventuelt blev den forhenvæ-

En slags nytænkning er. at man frem-

rende formand: Stig Rasmussen takket

over indenfor kaproningen i klubben

for 4 års tro tjeneste.

vil satse på at få tyve nye roere
ind i denne afdeling pr . år.
Således vil det være et stort. merl
svært mål - at alle nye medlemmel'
lærer alle roningens facetter. således at den nye kan håndtere alle
slags bådtyper i DSR. Der tænkes
selvfølgelig på inrigger - , outriggel'
og scullerroning som det totale mal.
Ligeledes fortalte Reiner Modest også
om deltids- og veterankaproning.
hvor praktisk talt alle med lyst til
outriggerronmg kan være med. uden
at det kræver træning to gange om
dagen. som vor fuldtidskaproere

Ligeledes vankede der også tak til

præsterer.

langtursrochefen Pernille Jørgensen
efter sin kæmpe indsats i bestyrelsen.

Som en slags slutbemærkning under
eventuelt. gik Niels W. Fredsted
på talerstolen og fortalte om. hvor
dejligt det var. efter gymnastikt imerne i DSR at gå ned og sætte sig ind
saunaen efter et velfortjent brusebad .
Mindre dejligt var det, at mange af k lubbens medlemmer har fået for vane at lægge
deres tøj inde i saunaen på bænkene .
Hermed opfordres medlemmerne til at lade
tøjet blive uden for saunaen - og. som
Fredsted fortsatte, hvis nogle af klubbens
damer er særligt kuldskære, kan de opna
dispensation.
Efter selve generalforsamlingen gik man

Vi fi k ny formand.

over tillovændringsforslagene. som læser-

Bestyrelsen foreslog: Henning Rasmus-

ne af bladet sikkert har studeret godt

sen der blev valgt uden modkandidat.

og grundigt i sidste nummer.

Som ny langtursrochef valgtes:

Efter en del debat om enkelte af forslagene.
valgte "lovændringsudvalget" at trække
et enkelt forslag tilbage, mens en endelig
afstemning om fores lagene skulle foretages
på den ekstraordinære generalforsaml ing
onsdaqen efter.

Birgitte Eg Petersen, som skal hamle
op med mændene. idet hun er ene
kvinde i bestyrelsen.
Kaproningschefen gik på talerstolen

Læs m-ere om dette

og fortalte om kaproningsafdelingens
visioner for fr emt id e n i DS R .
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næste blad .,.

SVIPTUR RUNDT OG RUNDT.

MARATHON
f o r t s a t ____ _

vi

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

Vel

igennem

den

første

Lynetteløbet.
modstander

Lystbåadehavnen.
de

ET MONSTER I NATTEN
Natten

var

rolig.

Månen

stod

længere så højt på himlen.
blev tættere.
lyde .
en

I kke

stribe.

et

Ved kanalerne kom vort lokalkendskab

havde, lige da de fik øje på os. holdt
afstanden pænt.

Vi var ved at runde opfyldningen.
Pludselig

fyldtes

uhyggelig

rumlende

luften
lyd

af

og

Nu flaksede de afsted som en anskudt
måge,
mens
de
ledte
efter
Bryghusbroen
og
indsejlingen
til

en

en

svag

kanalerne.

susen af bølger der bliver pløjet op.
kom

os
Flad

flydende

en

og

stejl

lyste

som

at

koøjerne

langs

onde

siderne

kom

Kronløbet.

Vi

kravlede

ud

næsten

skam

I

"styrbord.

gOdt

mærke.

styrmandskandidater
en del gange i år.

af
helt

Vi
vidt

op på land af bar skræk for at komme
ti I at Iigge

afsted."Klar

åre II

"kvart

sæt

til

-

"bro

i".

"sæt

Ikke et sekund. mistede vi under
kan al rundfarten
næh. jeg kunne

øjne

lyste som

tordnende

strøg

åre" .

hårdt i". "lige træk" ...

ildlinier.
Dan-Link

Vi

kvarte

passeret".

fjæset og

uhyggelig høj.
Frontruderne
og

af

var nu

os til gode. Den foranliggende båd

lys

en bygning brød den flade linie.

mastodont.

flere

De

Kun svagt hørtes byens

sort

imod

vi

både.

pausen i Lystbådehavnen.

så mørket

oplyste den. og ikke en eneste silhuetlf

Ret

mødte

afgåede

færdige i kanalerne og på vej til hvile-

ikke

Foran os kunne vi svagt skimte

smal.

tidligt

øjnede

og ud for

skulle
jeg

to

at

jeg

den

gange

har

vej igennem
rundt

og

mindes.

passerede
"fjumrebåden" endnu engang.

vejen for kæmpen.

haft

så
vi

At vores stavlygte skulle kunne gøre
opmærksom på' vores eksistens. endsige
stoppe

færgen,

havde

vi

DINER TRANSPORTABLE

ingen

Straks

illusioner om.

efter

at

vi

havde checket

. i nd i Lystbådehavnen ved 03 .30-tiden,
strøg
jeg
hen
til
den
nærmeste
telefonboks
" IBs MIDNIGHT TRANSPORTABLE
DIN ER SERVICE"
- DE ØNSKER"

?

Madkurven.

som

min.

senere.

var

12

salat

pletten

bestod

laks
og

på

m.
m.

af
rejer.

fetaost og

Først da de to bagudliggende både

TIL L ANGTUREN

begyndte

ALT I KONSERVES
Tlf.: Centr. 366B

27 (HI. ni S,t. HA"" Torv)
Tlf.: Nora 5302

Chokoladekagen

byttede

den

spiste

pæretærte

og

nye

forsyninger

af

nu

næsten

desuden

fik

vi

ud

fik

vi

en

så blev

Ovenikøbet af en "konebåd"

med

OVERHAL DEN BAD! '!
Frem

måltidet

betænkeligt

VI

varm theo
Over

sig

For så skulle Mie tisse - og
alligevel overhalet.

...............................0;.........................................
vi

nærme

Forgæves!

NØRREBROS KAFFE· OG KOLONIALLAGER
, Foolled"eJ

at

fik vi gang i båden igen.

hyggelig

til

Rungsted

affandt

vi

os

med at ligge bag konebaden. Vi mødte

sludder med holdet. vi havde passeret.

stadigt

Holdet bestod af 2 mænd og 1 quinde,

se

som

Rungsted tog vi den store beslutning.

så

måtte

Ligesom

os,

starte

var

her rek lassen.

Pernille

og

jeg

fik

Så
iøvrigt

(Men

vi

B

&

som

ku rine

roning.

Ved

begyndte vi at trække stærke.

iøvrigt

syntes

hun

at det var

gled ud af havnen,

begyndte det at lysne.
fortsætte

hold,
km.s

åndsvagt at ville konkurrere).

TID TIL GL. DANSK
da

60-70

Styr"manden" Mie jublede. "Vi henter
dem".

forfrisket os mGd et varmt brusebad.

Netop,

til

Konebåden skulle overhales!

de bare ude for at

gennemføre i ndenfor de 24 timer.
Både

modgående

frem

Vi så en båd

ind i I ndustrihavnen mellem

W og

Prøvestenen,

og prøvede

at råbe ti I dem.
Så

var

vi

atler forbi

Trekroner, og

snart i bugten ud for Tuborg Havn.
I morgen lyset kunne vi se, hvordan

bådene

fordelte sig over hele bugten

og

af dem så nærmest ud som om

de

to

ville

Hven,

til

fra

direkte

Kronløbet.
Vi hyggede og vi roede og vi hørte
morgenradio.
til

lidt

Indimellem

fotografering,

Strandmøllekroen

blev

var

der

tid

og

kort

vi

insprerede

efter

til at byde en kajakroer på GI. Dansk.
Da

han så vores,

nu efter vor egen

mening,

noget udtømte fødevarelager,

skiftede

han mening om det fanatiske

Vi

i at ro marathon.
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hev
komme

årerne

og

tættere

så
og

en båd bag
tættere

på.

Samti dig

passerede

bagft'a

kommende

de~efter
fje~ne

Det

forsvandt

bå de

vi

båd

konebåden,

og

den

"Iynbåden"

Farten

det

et herrehold ,

Da

vi

land

på

lagde

stranden .

og

blev

højere

blev

Så

og

KLA S KEDE

greb

hevet

han fat i

halvvejs ud

ad båden . Herved ophør-te båden med
at

kom

sove

båd

styrmanden

broen .

pontonen

så det tog vi

ikke så tungt.

at

og

hånden

.

var

HRs

højere ,

sigte

lige

på

s læbestedet,

men

drejede istedet stævnen udad. Samtidig

Mie sig til

havde

Vi andl'e slog

,'eren OGSA fået fat i broen ,

og han kom nu til at hænge i spænd

en sludder af med nogle af de andre

imellem

br-oen og båden,

der vippede

~oer-e.

Konerne
over,

konebåden

fra

faretruende.

brokkede sig

situationen

at vi sådan havde agterudsejlet

dem

det

havde

fuldstændigt

taget

pusten

fra

dem.

løvrigt

der-es

sluttid

~

deres

humør

time

fOI'tærede

bedre
steg

vor-es

var-

3.
ved

manden
at

kaste

reddede
sig til den

anden side.
Holdet blev nr. It kun 20. sek. eftet'
3. pladsen .

end

vor-es,

så

igen

og

de

løvrigt vandt Sønderborgs her-rer- su -

Vi

verænt i tiden 6 timer og It minutter-.

chokoladekage.

sluttede med tiden 9 . 07.
Pernille Jørgensen

Roturen
købc~

CHOCOLADE
CIGARER OG
CIGARETTER
heds t og bill ij.l'st i

Baadehuset

SADAN LÆGCER HR TIL.
Inden
at

vi

for-lade

velkendte
Roklub)

taget

Karlebo,

ansigter
spurte

havnestolpe,
sig pontonen.
første

fik

roer

og

os

sammen til

så

fra

vi

HR

omkring
vild

nogle

den

sidste

fart

nærme

Tiden stoppes idet den
lægger

en

Efter Roturen og Styrtebadet
lL'cckkor d <l n valkJædt o R.oer ,

( Hellerup

hånd

på

RECORD=MANCHETSKJORTEN
Hv;ditclsv;Irt'n, d e r laalcr Sol. Salt = o~ Sæhcv:\nd.

Forlang det paaknappelige Manc.hehPat e nt fOl'evlsL
Fa ao~ b l.

..)t','"l'l . n

il .

h " $:

M er'Cf , A'(lhm,1pl n.!ilde 62. - "Tip=Top", N~,ncf.r(l!!'lJe ',60,

.. ,)kiorlem.:J ~.1SilJ cf" , l'eMr.!/br('l L:.l l/c 11 5. - " V ,"cn , Lrflgb}"'~1 2 .
ofio l'dt'l"~cn, Fallw llL'l.lllc .1. - l'. f1Mfes cll, /.~ /tlnds Brrggc 9.

pontonen.

F. II,lSsc, /rtn ,l.~erf.rog,ld~ 62.

Gcncralimporf ør for DanmarK: E UGE.NE. PIN O _ _
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RESULTATER 1988.
DAMER:
l ARA
2 Kolding Dame
3 Frederikssund
4 Karlebo
5 Frederikssund / Riisskov
6 DSR
7 Damernes Roklub

7.47.39
7.56.11
8. 2 4.08
8.~3.31

8.50. 5 2
9.0 7 .58
9.13.07

HERRER:
l Sønderborg
2 Skjold
3 Humlebæk
4 Hellerup
5 Hvidovre
6 Hellerup
7 Humlebæk
8 Bagsværd
9 Kolding
10 ASR
11 Rungsted
12 Tissø
13 Humlebæk
14 Birkerød
15 HEl/Tange.
16 Hellerup
17 Middelfart

6.04.07
6.23.59
6. 2 4.49
6.25.00
6.25.56
6. 32 .14
6.44.20
6.52.08
6.52.36
7.02.04
7.02.04
7.29.34
7.54.54
7.58.32
8.02.55
8.14.49
10.06.16

Rungsted II
Hundested
Aalborg
Karlebo II
Ægir

afbud
afbud
afbud
afbud
ikke mødt.
Mange hilsner og på gensyn i 1989

KA R LEBO

e
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~
ROKLUB

REDAKTIONEN
EN

TIRSDAG

UDFØ R TE

AF TEN

PRØVESMAGNING

ROKLUBBEN.

*****~*******~***************************~*

GARFIELDs LI VRET.
I samråd Men min rØde hankat,
der er en tro

ko~i

af

Garfiel~

me n dog hedder Ole, valgte redaktØren at prøvesmage katten
Garfields livret, der blev ser
BARTELS TAGER EN PLADE NILSSON EN PALETKNIV;
fremstillingen af Læagnen har
taget sin begyndelse.

veret forledeni DSR.
Hvis nogle ikke skulle være
klar over det, hedder retten
Lasagne, hvilket vil sige noget

Disse kvinder, som udover at

med nogle pastaplader, tomater
pure og hakket kØd, hvis re-

kunne rØre i de store gryder,

daktØren da har forstået det

sandelig også altid er at finde

hele rigtigt.

rørende på Sundet., her dog
med nogle store skeer, der

DER STAR KVINDER ' BAG ALT !

kaldes årer - var de nok så

Et kig ud i kØkkenet, efter

velkendte og berømte frøk'

ankomsten gav svaret. Det var

nerne Dorthe Bartels og Kirsten

selvfølgelig et par af klubbens

Nilsson, der ikke har madlavnin-

kVindelige medlemmer, der havde

gens kunst fra fremmede, idet

fået den geniale ide at lege

Kirsten Nilssons mor er den

chefkokke for en aften - med

i klubben nok så berømte,

den meget populære ret, fØr-

kongelig hofleverandØr, køkken-

nævnte Lasagne som aftenens

chef Fru Jytte Nilsson.

clou.
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INTET KUNNE GA HELT GALT:

ved, at man skriver sig ind i

Med disse to i klubben så velkendte

et kladdehæfte ved navn, og ca.

personer, kunne intet vel gå

tidspunkt for, hvornår man vil

helt galt, de forstår at samarbejde

nyde den eftertragtede menu.

om de forskellige arbejdsopgaver,

-Af en eller anden årsag, viste

såvel på gymnastikgulvet, i båden

det sig at der var lavet om på

som ved kødgryderne.

valget af menuer, så man ikke

Nu skulle det så vise sig, om

forinden kunne se, hvad der vil l e

samarbejdet kunne bære frugt,

blive disket op med. Dette betød

eller om disse kvinder måtte

at flere af de ellers faststatione-

droppe ethvert samarbejde efter

rede spisende medlemmer, havde

at have serveret den spændende

forholdt sig særdeles afventende,

menu for de, efter gymnastikken,

deriblandt redaktØren, idet der
ifølge teksten skulle have været

så hungrende roere.

serveret medisterpølse denne
aften - hvilketl ifølge den ellers
ikke særligt

kræs~e

redaktør,

hØrer længst nede på listen over
favoritmenuerne.

Til alt held var retten blevet
lavet om til Lasagne, og

t~l

alt held, blev der nok af denne

Foreløbig går det jo godt. det her!
Læserne bedes lægge mærke til
kokkenes gode samarbejdsevner

ret så der var ekstraportioner
til alle, der måtte ønske det.

IKKE NORMAL PRAKSIS.
REDAKTØREN FIK ADGANG.
Hvis medlemmerne ikke er klar
Sandelig om ikke enkelte af

over det, skal man altid tilmelde
sig spisningen dagen

før~

klubbens medlemmer fik

inden

lejl~ghed

til at besigtige, hvordan Bartels!

klokken 16.00 ! Dette foregår

Nilsson udfØrte de indledende
manøvrer.

17

Redaktlonens udsendte fotograf
flk endda lov at FOTOGRAFERE
damerne under udførelsen af
Lasagnen.
Ret hurtigt efter blev retten
serveret, rygende varm på et
tredelt plastlkfad.
Jo, alle de splsende nlkkede
tllfredse over den veltillavede
mad, der var rygende varm og
med tilbehør bestående af lidt
grønt salat og en grovbolle.

Her var stor enighed om,
at disse to frøkner: Bartels/
Nllsson, sagtens kan begå Slg
i DSRs store køkken, og mon
lkke samarbejdet holder et stykke
tld endnu.
Da der intet var at udsætte
på hin tlrsdag aftens menu,
vover redaktionen herved at
glve disse to quinder :
5 kokkehuer for maden, og anMEN sA l!!
Smi lene stivner
Lugter her ikke lidt brændt ?
En hård. men teknisk perfekt. omrøring
betyder at Bartels! Nilsson beholder skindet
på næsen --- ogsa dennegang !

befaler samtidig den øvrlge
medlemsskare at prøve aftensmaden i DSRs dertil indrettede
lokaler.
RED.

Enhver roer drikker ikke eet, men to store glas
mælk om dagen.
FuglegArdena Mejeri
Gentofte

11'1

STVRMA N DSLAUGETS

GENERALFORSAMLING

Umiddelbart efter DSRs ordinære generalforsamling afholdtes Styrmandslaugets
Generalforsamling.
Som sædvanlig under særdeles afslappede former på Verandaen.
Godt 40 af klubbens med lemmer deltog
her.
Den afgåede formand. Niels Engell
forsøgte at bringe et referat fra den
forløbne sæson. men der var ikke
særligt meget at referere om eller til.
-Også traditionen tro blev der udpeget
en ny bestyrelse.
Fo~'mand blev Erik F. Madsen.
-Det var efter længere tids overvejelse
fra den afgåede bestyrelse. at denne
blev valgt. Derimod var der mere
spænding om de andre poster i
"bestyrelsen" under Styrmandslauget.
Traditionen tro. udpeges de. der mest
åbner munden under generalforsamlingen.
Derfor kan det ikke komme som en
overraskelse. at Martin Lyager blev
valgt ti I referent.
mens Anders Refn valgtes til
kasserer.

Ny formand i

Sty~'mandslauget:

Er ik F . Madsen.

Som sædvanligt diskuteredes der
også højlydt om. hvad de indkomne
penge fra kontingente~'ne skulle bru'
ges til.
Der v ar tale om lanterner - mens
mange. deriblandt laugets kvinder
mere gik ind for styrmandspuder
(ikke styrmandspudder ) I
Anette Rannje foredrog blandt andet
om. hvordan s ådanne skal se ud hvem sagde oppustelige gummiringe.
dem man om somme,'en bader med.
Man talte endda også om. i sidste
instans . at nedsætte et såkaldt
"stvrmandspudeudvalg" til at varetage
de noget specielle interesser. man i
den forbindelse må have .
MJ

En værdig repræsentant til
sekretær posten : Martin Ly ager !
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-lUSK

AT

MELDE

DIG

TIL

NYTARSFESTEN

DSR.

KOM~

DER

TIL

DU
ER

ARETS

FEST

DROP
TIL
DE

KAN

I

DET

KÆMPE

NA

STADIG

DET

ENDNU.

LEDIGE

BRAG

AF

PLADSER

EN

NYTARS-

DSR.

TRADITIONELLE
NYTARSFESTEN

PERFEKTE

OG
I

TAG

DSR

FESTLOKALER .

OG pAHÆNGET ?
ELLER
DE NÆRE

VENNER

???

S E L V F Ø L G E L I G OGSA
DEM S K R I V E R DU
A
.... S A L .
pA LISTEN pA OPSLAGSTAVLEN P

VEDRØRENDE
HAR
TIL
SKE
FA

VI
AT

FAET

MUSI K KEN:
EN

ÆGTE

SAMMENSÆTTE

UNDERHOLDNING~

DANSET

OG

RØRT

GRUNDIGT:

?n

DISQUE.JOCKEY
AFTENENS
SA

SIG

MUSIKAL-

ALLE

KAN

GODT

OG

VlANGE
FEST
I

HAR A L LEREDE
ROKLUBBEN.

T

I LMELDT

Ja_
Gurli
sådan e t
om en f e s t _ f å r man jo
hver dag" ..
- O g da j e g så_
HVEM
s k r e v e t s i g på l i s t e n i
måtte jeg selvfølgel ig ti

SI G

ARETS

tilbud
i k ke
der havde
DSR
Imeide m i g .

II

Du k a n d a S T A D I G
nå det_ G u r i i " .
" H u s k -på_
a t d u s k r i v e r d i g på
og betaler inden den
15.
dee:. I I
II

VI_

I

NYTARSFESTARRANGEMENTSKOMITEEN

GLÆDER
TIL

AT

DET.

OS

MEGET

LAVE

EN

TIL

SKÆG

AT

SE

AFTEN

JER
UD

OG
AF

Arbejdsordningen
den

kommende

og

dine

ro-muligheder

s~son.

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

I lighed

med

de

foregående vintre, er vi gået igang med at reparere

vores både . Arbejdet med bådene er en naturli'g og selvfølgelig del af et
medlemsskab i en roklub.

Sådan er det bare,

vi hjælpes ad med at holde

udgifterne nede på et acceptabelt niveau.
den anledning skulle klubbens aktive medlemmer have modtaget et brev
fra

materiel udvalget

med beskrivelse af de forskellige aktiviteter,

som du

kan vælge at deltage i.
Der gælder den regel,

at har du været ro-aktiv i 1988 sæsonen, dvs. roet

over 25 km,

princippet arbejde mindst 6 timer med bådene. Der

skal du

er dog mulighed for at bytte de 6 timer ud med 6 gange rovagt, 6 gange
barvagt eller 6 instruktionsaftener i maj/juni - og endelig er der mulighed
for at give en gave på 250 kroner , istedet for de 6 timers arbejde.

Nogle af DSRs medlemmer HAR allerede tilmeldt sig arbejdsordningen og er, som det ses
billedet, i fuld gang med
at klargØre årer til brug for 1989 sæsonens roture.

pa

Undlader du at deltage i klubbens vedligeholdelse, selvom du har været
ro-aktiv,

betyder det at dine muligheder for at ro i den kommende sæson,

indskrænkes

således, at du ikke må ro mandage til torsdage efter klokken

15 . 00, ligesom der heller ikke bevilges langture .
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De fleste har nok
ro-akt ive eller ej !

en

rimelig

klar

fornemmelse

Ca.

medlemmer ,

har

svaret

100

af

klubbens

på

af, om de har været

det af materiel udvalget

udsendte brev vedrørende arbejdsordningen, men da der formodentlig er
et sted mellem 250 og 350 medlemmer, der har været ro-aktive, formodes
det at der stadig mangler en del tilbagemeldinger, som selvfølgelig stadig
er velkomne.
Man

har da lov at gætte på, at en del af DSRs medlemmer venter med

bådeklargøringen til foråret. sådan var det sidste år !

" Når I er færdige med jeres 6-timers ordn~ng, så kan
vi da hurtigt arrangere lidt ekstraarbejde til jer" "I skulle jo helst på vandet i den kommende sæson, ikke" ·1
Set ud fra en planlæggers
at

vi

synsvinkel, er det dog lidt uhensigtsmæssigt

skal stå på nakken af hinanden umiddelbart før standerhejsningen .

Mange opgaver indebærer limninger og flere omgange lakering som kræver
en tidshorisont på måske 2-3 uger, før de er tilendebragte .
-Derfor er du meget velkommen i bådehallen i vintermånederne og

det

tidlige forår.
For at undgå misforståelse omkring,
der

blive

hvem der har været ro-aktive, vil

fremstillet en kilometerstatestik for hvert enkelt medlem ud fra

sæsonens ro- protekoller.
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Statestikken forventes at
foreligge omkring jul, og
vil blive opslået på opslagstavlen i bådehallen .
Ved standerhejsningen vil
der på pulten blive opslået
en liste indeholdende
navnene på de medlemmer ,
som ikke har opfyldt deres
arbejdsordning og som
derfor frasiger sig muligheden for at deltage

du sKulle have lagt
"vi aftalte aa e.L.LE;rs at. forrige sæson" l
mølkugler unåer baåe~ ~
klubbens daglige ro-aktiviteter. Det er så op til rovagterne og den
almindelige medlemsjustits at påse, at reglerne overholdes.

Statestikken

forventes

at

foreligge

omkring

jul,

og

vil blive opslået på

opslagstavlen i bådehallen .
Ved standerhejsningen vil der på pulten blive opslået en liste in de holdende
navnene
som

på de medlemmer.

derfor

frasiger

ro-aktiviteter.

sig

som ikke har opfyldt deres arbejdsordning og
muligheden

for

at deltage

i

klubbens

daglige

Det er så op til rovagterne og den almindelige medlemsjustits

at påse. at reglerne overholdes.
forbindelse med rostatestikken vil der blive set på om de få.
udfyldte

deres

arbejdsordning

sidste

år.

der ikke

har været ude at ro på andre

tidspunkter end de af DSR fastsatte.
Anden fase af vinterklargøringen starter i februar. Forinden vil de. der
har været ro-aktive og som ikke har arbejdet i 6 timer.

betalt gaven på

250 kroner eller meldt sig som instruktører/rovagter få tilsendt et brev med
angivelse af de tidspunkter hvor der repareres både. I lighed med tidligere
vil jeg bede dig om at give besked om. hvad du vil og hvornår du kommer.
På gensyn i bådehallen .
Erik K. Rasmussen
(Materielforvalter) .
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VAR

DET

FOR

DIG???

NOGET

B ØF

OG

DELLER

Vor frivillige køkkendame Jytte har orlov

Og

frem til ca. 1.1.89, hvor vi håbe..- at

anmeldelse af a ltern a tivet til køkkenets

se hende igen.

redaktionen b,'inger en dugfrisk

egen produktion og de brændvarme
toasts : "I ndust,'imaden" (som vor kære

I denne pe..-iode kunne det væ..-e spæn-

barvagt kaldte den) - du kan vælge

dende at overlade madlavningen tilos

mellem f,' ikadunse,' og bøf med bløde

selv, dvs. DSRs medlemmer, skirtevi s '

løg!

Også helt nye medlemmer er velkomne!

Retterne se,' veres i t,'edelte plast ik'

Lad os se din madkunst' Lær nye men-

bakker med plads til grønsager og

nesker at kende'

ka.-tofle,' til en pris af kr. 30.,'

Vi kører i denne periode med variable

Kan serveres til hver en tid I nar

priser, alt efter råvareprisen , og

ba,'en er aben J. de kræve,' blot en

betaling for maden foregår uden om

kol'tvarig tur i mikrobølgeren (ca.

kasseapparatet, for ikke at komplicere

~5

tingene yderligere. De, der har bestilt

færdig!

minutter J og vupti ' så er retten

i fo,'vejen, vil få førsteret til maden,
men som et forsøg vil vi lave ekstra

Redaktionens prøves magning foregik

portioner. Vi satser endvidere pa at

under stor opmærksomhed fra visse

lave mad, der kan fryses ned, sa der

af klubbens medlemmer, der krYdrede

ikke bliver økonomisk underskud . Du

maden med muntre kommentarer!

kommer som "kok" ikke selv til at
hæfte økonomisk. Det forventes, at du

Med hensyn til kvaliteten må man sige,

laver maden uden løn eller fortjeneste,

at det store hul, der forefindes i

men du og din hjælper spiser gratis

maven, når dagen går på hæld, bestemt

jeres eget produkt.

bliver fyldt - men så er det også
sagt: Køkkenets egen produktion er

Barvagtordningen fungerer stadig, sa

nu den bedste - mad, som vor mor

du kan koncentrere dig om maden.

eller far laver den!

LVR

=========0000===========0000============
Der gives ikke arbejdstimer i arbejdsordningen for madlavningen, men se bort

JULEGLØGG

fra - dette.
Det er både fornøjeligt og hyggeligt at

Kom og vær med - riRSDAG D. 20

være med

efter gymnastikken (den sidste

hvor tingene sker på mad-

gymnastikaften i det Herrens ar 1988!)

fronten. Tilmeldingsliste ved baren!
M.v.h. Ib E(rling?) Jørgensen
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Som

lovet

skrive

Herrna.rl

i

sidste

lidt

om,

Ree

nwnmer

af

bladet,

havde

hvem Herman Ree var,

redaktionen

påtænkt at

og hvad han gjorde

for netop

vores roklub.
Den forrige

redaktØr af DSR Bladet bragte en beretning og nogle data

om Herman Ree i klubbladet nr. J 1986.
Da den

nuværende

artikel,
om,

var

hvem

redaktion havde besluttet sig til at bringe nævnte

det

for

Ree var

-

at vise blandt andet DSRs nye medlemmer

da hans navn ofte bliver nævnt

i

lidt

klubbens

regi

og ikke mindst indenfor kaproningsområdet i DSR.
Mange

hØrer

sikkert

Ree' s

Legat

til

kaproningsaktiviteterne

ind

på

år

her.

Beløbet,

der for

i

offentliggj art

i

jævnligt omtalt,

klubben,

skal

nogen synes

forbindelse

med

vi

og beløbet derfra
ikke

komme nærmere

temmeligt stort,

gennemgangen

af

er hvert

regnskabet på

DSRs generalforsamling.
Udover
Engell,
også

at

have

fået

lov

af

DSRs

tidligere

redaktør

Hr.

Bjarne

til at benytte os af hans optegnelser om Ree, har redaktionen

været

udvalgt

i

en

arkivet,

fundet den lille bog om Herman Ree frem,

skildring

og

skrevet af Gudmund Schack der oplevede Herman

Ree på nærmeste hold.

på

trappeafsatsen

klubhusets
to

første

buster.

han står der.
hvorfor

til
står

Alle ved,

den

hvem den

og

forestiller

ene

op
sal

hvorfor

De færreste ved,
anden:

Herman Ree

ved,

at

"det

med

Ree's

Legat".

har

gjort

langt

og
sin

Dansk

Hvorfor

hans

er

Men

mere

Rosport

formue,

er

noget
at Ree

for

end

DSr

at give

mindre

kendt,

indsats her skal

Herman

Ree

blev

Polyteknisk
. begyndelsen
og

var

Fast

medlem

Roklub
af

af
i

1890' erne

ivrig elitekaproer den

næste halve snes år.

cox.

på

mange

kaproningshold
en

af

og

100

i

dette

med

Begyndte

materiel

og

ro-teknikken,

i
der

tidspunkt stadig var

af de gamle

faste
af

havde

eksperimentere

udvikle

præget

år

fire

(klubben

at

særdeleshed
på

PR"s

mange

medlemmer).

1908

og

af

i

klubbens

amatørtrænere

gået

resumeres:

Polyteknisk Roklub

1899-1900.

ca.

mindes på denne måde.
Nogle

Formand for

sæder,

tunge både

som knap var

brug endnu.

Udviklede

nye metoder,

hvor hver detalje

i

kropssving o.s.v.

åreføring,

blev beskrevet og begrundet .
Indledte
med

i

kaproernes

1909
form

kontrol
ved hJælp

url-nprøver,
vægtkurver,
af
og
udholdenhed
styrkeprøver,
var
lungekapacitet,
hvilket

Da
og

Igen

formand

i

for

PR

og

1909-1914.

motordreven

trænerbåd

Medvirkede

sammenslutning

til

straks
Roklub
1917
og
blev
i
fra begyndelsen æresmedlem af DSR.
Ved

sammenslutningen

var

Polyteknisk Roklub landets største
roklub,

i

ældre,

1867

"kun"

og dermed 20 år
næststørst.

var

Roklub

Polyteknisk

Roklub,

Akademisk

mens

grundlagt

var

landets

førende kaproningsklub.
Ree tog initiativ til opfØrelsen
et

nyt

klubhus

Fiskerihavnen
finansieret

til

ham

nu

ved

selv

finansieret

tillige

udvidelser,

1921.

i

grad

hØj

i

ham

senere

med

bl.a.

Ree

samt
og

i

Donerede
l

flere

de næste mange

vækst.

Fast

der var

medlem af
Næstformand

kaproningsudvalget.
l DSR i 1923.
LØnnede

for

professionelle

egen

regnl-ng

træner

fra

DSRs
1925

og fremover.
Tog

forlØberen

l-nitiativ

1934

i

forfatteisen

og
for

udgivelsen
den

lille

af

blå

Hvad enhver roer bØr vl-de".
KØbte

der

blev

glvet tl-l DSR og flk navnet

"DSRs

Bådværft".

det

40

både,

planlægningen

finansieringen

indkØbet

af

af

dels

et

midlertidigt klubhus, dels en komplet
et flunkende
indviet i

ikke mindst

nyt klubhus. Dette blev

1939 og er i

brug den dag

i dag.
Herman

Ree

døde

den

25.

april

1942 og efterlod sig dels"Ree·s
Legat" og dels resten af sin formue
som arv, direkte til DSR.
Ree·s
en

Legat,

stor

har

støtte

Endnu

i

dag

belØb

svarende

for

lige

siden

arbejdet

været
l

DSR.

stØttes klubben med et
til

de

udgifter. vi

har på kaproningsafdelingen.
sådan

En

Økonomisk
at forbedre
og
for

og

teknisk,

organisatorisk,

for

roningen i almindelighed

kaproningen
DSR

indsats,

og

i
for

særdeleshed
Dansk

både

Raspart,

fortjener en mindebuste.
Bjarne Engell

gennem

jævnligt både til DSR,

kraftlgt

brændte

Danmarks

bl.a.

første robassin.
ar

ledelsen

1936

i

Endnu

klubhus,

ligeledes

DSR

selv) .

Kalkbrænderihavnen,
af

misted

Herman

opførelsen

(delvist

1918

i

af

nyt

et

i

ny bådpark og sldst men

1911.

af Akademisk Roklub og polyteknisk

af

klubhus

klubben

deltog

noget ganske nyt dengang.

IndfØrte

DSRs

bådværft,

-OG SOM GUDMUND SCHACK OPLEVEDE

Studenterne.
Da jeg i 1925 blev valgt til kasserer

HERMAN REE.

i klubben. kom Ree til mig og bad mig

Første gang, jeg kom i berøring med

aldrig undlade at optage nogen student

Ingeniør Ree, var, da jeg i 1922 gik i

i klubben. fordi han ikke havde råd til

kaproningstriblin i DSR.

at være med. Det er de økonomisk van-

I årbogen for 1923 har klubbens daværende

skeligst stillede. der har størst brug for

formand, Henning Koch, givet en skildring

det klubben og idrætten kan byde dem.

af, hvad Ree på dette tidspunkt betød

var hans ræsonnement.
Men han ville ikke. at klubben derfor

og havde betydet for dansk Studenterroning . Denne skildring er genoptrykt

skulle miste nogen og år igennem betal-

andetsted i dette Mindeskrift, og jeg skal

te han. uden at nogen vidste det. kon-

derfor indskrænke mig til i det følgende

tingent for mange ubemidlede studenter .

at fortælle lidt om Ree 's indsats for

Og jeg havde ikke varetaget kasserer-

Danske Studenters Roklub i årene fra

hvervet i mange år. før jeg fik indblik

1923.

i. hvor meget Ree betød for klubben.

Der er mange, der i disse år har ydet

Han kom altid i stilhed. ville ingen tak

en stor indsats for DSR., og Ingeniør

have. så helst. at ingen vidste, det var

Ree ville, med den beskedenhed, der var

ham. de store gaver kom fra. Men det var

et særkende for ham, utvivlsomt aldrig

umuligt at holde det skjult; ethvert med-

selv ønske sig placeret i første række.

lem. der tænkte sig lidt om. gjorde sig

Men for retfærdighedens skyld er jeg nødt

hurtigt klart. at der måtte være en eller

til at sige her, at han stod forrest blandt

anden" skjult kraft" bag de store ting.

dansk Studenterronings mange gode støt-

der skete i DSR.

ter, og at det uden hans råd og bistand
aldrig ville have været muligt at føre DSR

Dansk Studenterl"oning var blevet ho-

fremtil at stå som en af de største - mu-

vedindholdet i Ree's tilværelse. Vi mær-

ligvis den største - blandt Europas Ro-

kede det gang på gang. På alle områder

klubber.

indenfor klubben gjorde han sin indsats.

Jeg har allerede nævnt Ingeniør Ree' s

selvom det var og blev kaproerne. der

store beskednhed, der fik ham til aldrig

V<lr hans hjertebørn . Efterhånden var det

at træde frem i forgrunden. Han kunne

da heller ikke muligt at undgå • at det

måske også virke lidt utilnærmelig, når

sivede ud blandt medlemmerne, at det var

man traf ham første gang, men lærte man

Ree. der var klubbens store "julemand".

ham at kende, gik det hurtigt op for een,

Men stadig holdt han sig beskedent til-

at en bedre ven kunne Studenterroningen

bage. ville ingen tak eller hyldest mod-

ikke finde. Han var inde i alt og tænkte

tage. men kunne dog ikke undgå. at med-

på alt vedrørende klubben. Han vidste

lemmerne ved given lejlighed hyldede ham

nøjagtigt. hvad vi havde af materiel, hvad

og bragte ham deres tak. Men jeg er ogsa

vi trængte til. på hvilke områder vore

sikker på at denne tak hver gang bragte

forhold trængte til forandring og forbed-

ham virkelig dyb glæde.

ring . Over alt dette glemte han dog ikke
menneskene. glemte ikke dem. der skulle

Nu. da Ingeniør Ree er borte. kan jeg

bruge klubb'ens hus og både -

28

Nå, vi vandt den 25. sejr. og Ree
roligt løfte tæppet for de gaver, han

skulle altså betale frokosten. Men der

selv ønskede bevat-et som en hemmelighed

blev ingen frokost, nej, der blev en

- og jeg gør det med god samvittighed,

middag i National-Scala --- en middag.

fordi jeg synes, at alle DSRs medlemmer

til hvilken Ree samlede. ikke blot alle

bør vide, hvilken indsats denne stille

årets kaproere, men ogsa en kreds

og ensomme mand gjorde for dem gennem

af de gamle kaproere, der ikke mere

mange år,

selv sad ved årerne, men som stadig
havde holdt sig i kontakt med klubben.

I 1927 døbte vi ved Standerhejsningen
12 nye både. De fleste af dem var en

Det blev en strålende aften. og den
lagde grundlaget for den tradition,

gave fra Ree. Det var også ham, der

som de årlige" Kapt-oerfester" derefter

gjorde det muligt for os dette år at

blev til.

engagere en professionel træner. i\.r·et
efter, 1928, foreslog han at DSR skulle

I 1932 var vi i bekneb, Det blev for

engagere en uden landsk træner. Det

småt med pladsen i bådehuset på Kalk-

gjorde vi også, og Willie Hoppe kom

brænderihavnen . Vi spekulerede og

her ti I og tog sig af vore kaproere.

spekulerede på en løsning. Men så

Hvordan vi fik råd til det?

kom den af sig selv. Ree kom med planer

Ja tænk, det fandt Ree også ud af.

for en udvidelse, vi accepterede dem,

1930 forærede han klubben en otler

og så ordnede han resten. Sådan gik

og en firer, og igen kom en udenlandsk

det til.

træner, som vi ikke mærkede kostede
noget.

Aret efter, 1933, fik vi en firer,
en dobbelt-sculler og en sculler af

Men Ree havde selvfølgel ig en bagtanke

ham, og i 1934 tilbød han at engagere

med disse "Træner"-gaver. DSR skulle

den verdensberømte engelske træner.

føres frem til topklassen på kapronings-

den tidligere professionelle Verdensmester

banerne. Og kaproerne gav ham den

i single-sculler, Ernest Barry, til OSR.

bedste tak, han kunne få. De vandt

Vi var kommet i forbindelse med Ernest

sejr efter sejr. I 1931 vandt vi for

Barry under Studenterverdensmesterska-

første gang i klubbens historie 25 sejre.

berne i 1933 i Como, og vi ville meget

Da vi havde vundet nr. 24, var

gerne have fat i ham. Vi vidste ikke

der kun K V I Kmatcherne tilbage i sæsonen,

selv råd for at klare det. men Ree

og da jeg i glæde over sejren blev

vidste det ti I gengæld.

lidt avet-modig, trak Ree - skeptisk
som altid - lidt på smilebåndet ad min
optimisme. Så brast det ud af mig:
Skal vi vædde på, at vi får sejr

De følgende år kom Barry hver sommer
og trænede vore mandskaber, og vi
nåede større og større resultater, Men
for Ree var dette ikke nok. En dag

nr. 25 også ?

i 1933 kom han til mig og bad DSR

Vi væddede. Hvis vi nåede de 25 sejre,

være formidler af en gave til de Sønder-

skulle Ree give en frokost ti I 25 personer,

jydske roklubber, idet han sagde: Jeg

hvi s ik k e sk u ll e jeg betale.

vil gerne have , at DSr forærer d e Sønder'

jydske roklubber 10 både. De fik dem:

matte være med til at løse. Nu var

men de fik ikke lov at takke Ree;

endelig det tidspunkt kommet. hvor

det var jo ikke ham , men DSR, der

Københavns Havn kunne stille pladser

var giver. At han også dette år forærede

til rådighed for roklubberne for aså

os den første toer med styrmand,

langt et åremål, at man kunne forsvare

der kom til Danmark, nævner jeg blot

at bygge rigtige store grundmurede

i forbigående. Men jeg kan ikke lade

bådehuse. Der blev nedsat et byggeud-

være med lige samtidig at nævne,

valg, Ree blev en af dette udvalgs

at han fik glæde af denne gave, for

førende kræfter --- ikke mindst da

i Grumme og Kolman og i brødrene

den økonomiske side af sagen skulle

Erik & Henry Kiersgaard fik vi i de

ordnes, og resultaterne af anstrengel-

følgende år mandskaber af høj interna-

serne. ja. det glæder vi os alle over

tional standard i denne bådtype.

hver gang. vi kommer i vort dejlige
hus i Svanemøllebugten . - At Ree

I 1936 var det for trangt med pladsen

samtidig sørgede for en uden landsk

træningshuset i Sydhavnen. Hvad

træner til kaproerne. nævner jeg blot

skete så ? Det blev udvidet. Hvordan?

for fuldstændighedens skyld.

Ja , hvordan tror De ?
Skal jeg betro Dem en hemmelighed

Allerede året efter. 1939. byggede

Ree ordnede den lille affære. Men

vi igen. Dennegang var det bådeværftet.

1936 skal huskes af en helt anden

der blev opført. Ree byggede det

grund. Den 26. november brændte

og gjorde det til en selvejende instituti-

klubhuset i Kalkbrænderihavnen og

on og st iftede samtidig " DSRs Polytek-

alle de både, vi opbevarede der. Det

nikeriegat" . hvis indtægt hver år

var simpelthen en katastrofe. I første

skal anvendes til at betale kontingent

øjeblik var vi som lammede. Men allerede

for ubemidlede polytekniske studerende

dagen efter bra nden mødte Ingeniør

i DSR.

Ree op med planer og tegninger til

DSRs Bådeværft harsiden bygget over

et j'nterimistisk bådehus, der ville

100 både til danske roklubber til særlig

kunne stå klart til begyndelsen af

billige priser . - Ingeniør Ree tænkte

sæsonen 1937.

også udover Studenterroningens egne

Og ikke mindst takket være hans ind-

rammer.

sats og ildhu kunne vi virkelig ved

Og endnu engang gik Ree igang

sæsonens begyndelse 1937 ikke blot

med et byggeri.

indvie det nye hus, men også sætte

1941 opførtes det nye træningshus

en hel flåde på vandet. så medlemmerne

i Sydhavnen. der skabte vore kaproere

faktisk slet ikke mærkede virkningerne

et tilholdssted. der står langt over

af katastrofen.

det primitive hus. Polyteknisk Roklubs
gamle bådehus. på Djævleøen.

I 1938 tænkte Ree igen på de Sønderjydske klubber.

I 1942 ordnede Ree påny trænerspørgs-

Denne gang fik de ligeledes 10 både.

målet for os ved at engagere Siegfred

Og da det var overstået. meldte der
sig en ny, stor opgave, som Ree

Sørensen. Desuden var han trods

30

sygdom en af de drivende kræfter i forberedelserne af klubbens 25 års jubilæum.

kryds og tværs.

Det smukke jubilæumsskrift var han
meget optaget af. Selv sk rev han en
del af det. og når vi kunne bringe så
mange udmærkede billeder fra gamle
dage i Polyteknisk Roklub, var det først
og fr emmest takket være ham. Ree
havde alle dage været en systematiker
og et ordensmenneske . Dette kom os
til gode ved denne lejlighed, som ved
så mange andre.

Ree' s store indsats i dansk rospor!
kunne trods hans tilbageholdenhed
og stadige ønske om at være anonym
ikke forblive nogen hemmelighed. Fra
mange sider kunne han dog ikke undslå
sig fOl" at modtage udtryk for den
taknemmelighed, der næredes over
for ham. Jeg ved, hvor det glædede
ham at modtage Ridderkorset og Danne'
brogsmændenes Hæderstegn. Også

Da vi i sin tid byggede det nye bådehus,
var Ree, som den! 'keptiker han var,
lidt bange for, at huset skulle vise sig
at være for stort. " Kommer klubben
nogen sinde op på så mange medlemmer?"
blev han ved at sige. Og han smilede
lidt forbeholdent, når han hørte den
optimisme, vi andre lagde for dagen.
Men han skulle komme til at opleve,
at forholdene i det nye hus i løbet af

de rent idrætslige udmærkelser. DSRs
Ærestegn, DSls Hædersgave, DIFs
Ærestegn og Dansk Forening for Rasparts
Guldmedalje var udmærkelser, som
glædede ham.
Ree var et sjældent menneske, en
ener . Det er en lykke at have kendt
ham. En endnu større lykke var det.
at det blev Studenterroningen . han
kastede sin kærlighed på.

få år blev for små. Dette skete allerede
i 1943. Der måtte finde en udvidelse

Skrevet af Gudmund Schack i 1946.

sted. Hvordan den skulle ske, var der
delte meninger om; men den blev i hvert
fald gennemført, og jeg kan godt fortælle,
at det var Ree, der betalte den.
Men det var ikke blot DSR, der drog
nytte af Ree' s erfaringel' på det specielle
område, der hed bygning af bådehuse.
Også andre klubber søgte hans råd og
bistand, når de skulle lægge planer,
og

Ree sagde aldrig nej . Med iver kastede

han sig over de planer, der blev forelagt
ham, gennemgik dem minutiøst og afgav
indgående og sagligt motiverede udtalelser.
Jeg tror, det ligefrem var en af hans
adspredelser at sidde og konstruere
bådehuse. ligesom andre mennesker løser

-Er 1

klar. 2 klar. 3 .....

g~n.c>pst&r

i
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Som læserne sikkert husker det. bragte bladet en artikel om problemerne vedrørende
regattaerne på Bagsværd Sø.
Problemer, interne, der betød at ingen havde lyst til at påtage sig den store opgave
det er, at arrangere regattaerne. der omhandler : Forårsregattaen , Den Internationale
Københavnsregatta samt Efterårskaproningen .
Således blev Den Internationale Københavnsregatta helt aflyst i sommer, mens Forårsregattaen og Efterårskaproningen samt Danmarks Mesterskaberne ved fælles hjælp blev
gennemført.
Aflysningen gav stødet til, at få ledere indenfor Københavns storklubber satte sig
sammen for at prøve at danne et udvalg, til varetagelsen af regattaerne på Bagsværd
Sø .
Udvalget er nu en realitet, her bringes de sidste nye bulletiner, der netop er blevet
udsendt til samtlige ro-interesserede i hele landet.

En organisationskomite
er nu blevet nedsat med det
formål fremover at sikre afviklingen af kaproningerne på Bagsværd

*

Formand

Jørgen Nielsen, KVIK

* Næstform. Andreas Wetche, Skjold
* Sekretær Annemarie Arlyk, LDR
* Kasserer Mogens sørensen, BR

Sø.
- har udarbejdet målsætning, budget
Ansvaret og arbejdet er truk-

samt fastlagt de udadvendte opga-

ket ud af Københavns Kredsens

ver og relationer til DFfR, Køben-

regi og placeret i KØbenhavns

havnskredsen og kommunale instan-

Regattaforening i et selvstændigt

ser.

regattaudvalg med undertegnede
som ansvarlig.

De "tekniske" Udvalg er for
størstepartens vedkommende etable-

Kaproningen omfatter: Forårs-

rede. De vil få en meget selvstæn-

regattaen, Den Internationale

dig rolle i hele regattaarbejdet.

Københavnsregatta og Efterårskap-

Det betyder, at de skal være an-

roningen, mens Skolekaproningen

svarlige for planlægning, udfØrel-

fortsat vil blive afviklet under

se af opgaver, samt "rekruttering"

ledelse af Preben O. Kragh (PEO).

af medarbejdere.

(I samarbejde med det etablerede

Allerede nu kan .vi glæde os over

udvalg) .

den store tilslutning, der sker

Den nyetablerede bestyrelse
bestående af:

fra den tidligere regattastab,
men også fra en del nytilkomne.

(Vi har stadig behov for 3-4

En anden måde at give sin

personer med kendskab til ma-

støt t e på, er gennem et medl e ms-

skinskri v nlng, kopiering m. m.).

skab af KØbenhavns Regattafore ning.

Et af vore formål er, at
gøre løbspræmierne så attrak-

(A r skontingente t er minlmum

tive som muligt, for herlgennem

kr. 25,-)

at tiltrække mandskaber og

Vi appellerer til, at flest

hold fra danske roklubber,

mulige roere melder sig ind

såvel "store" navne / hold fra

i denne forening. Det kunne

den internationale roverden.

gavne Økonomien for regattaen,
og herigennem give os mUligheder

Det betyder at et sponsorudvalg er blandt de etablerede

for en fortsat forbedring af

udvalg med den opgave, at ud-

kvaliteten af d e nne regatta.

brede kendskabet til DIK, samt
Jørgen Ni e lsen

i bedst mulige grad at indsamle
økonomlske støttemidler.

-En
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Tirsdag d. 29 november. star for mange

forn1and
opgave

Henning
DSR.

En eller anden åbnede en af DSRs

som den dag, hvor der nærmest var orkan

porte ud moid bådepladsen, og der stod

i Hovedstadsområdet. Træer væltede, tage

en stakkels, ung og forkommen svane

blæste af flere huse i København, og i det

der ikke så ud til at have det særligt

hele taget var vejret af en sådan art, at

godt.
Det så ikke ud til at den kunne flyve

man nok gjorde bedst i at opholde sig

væk, den ønskede heller ikke at søge ud

i ndendøre i varmen.

i havnen igen - derimod vandrede den

Men tirsdagen står sammen med torsdagen som vigtige dage for DSRs medlemmer.

tillidsfuldt lige ind i DSRs bådehal.

Det er jo her, medlemmerne dyrker deres

Vor nye formand. Henning Rasmussen

gymnastikaftener med ildhu.

var også i DSR den dag, og han kom på

- Og som læst andetsteds, er en del af

en af sine første opgaver, da han skulle

klubbens medlemmer også begyndt at klar-

prøve at vække svanens tillid. mens man

gøre både ti I den kommende sæson, netop

ventede på at Falck skulle komme for at

på tirsdage og torsdage.

bringe fuglen på dyrehospitalet.
Dette gik da også helt fint, der blev

-Således også hin tirsdag, hvor flere gik

fluks hentet noget brød i DSRs køkken

i den halvkolde bådehal og sleb årer og
ordnede både.
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Henning Rasmussen "tyvstartede"
som formand ved at holde talen
ved s tanderstrygnlngen.
sammen med en spand vand, så svanen
kunne få søbemad, hvad sådanne nu mest
er vant til.
Svanen virkede faktisk meget tillidsfuld
og spiste brødet. serveret fra formandens
hånd, efter en halv times tid satte den sig

Samtalens start forløb nogenlunde sådan
her:
"Goddag. De taler med M.... J ..... ".
"Jeg ringer vedrørende en svane, der
blev indbragt i aftes" !
Veterinærsygeplejersken : " Goddag,
Ja den er her og har det godt. det var
den der kom fra" . . . ..... ?
_ti

til rette på nogle årer, mens vi alle
ventede spændt.
Falckmanden ankom, selvfølgelig iført

afkræftet. men er nu under behandling og
vi regner med at den bliver genud-

et par kæmpemæssige arbejdshandsker , o
og man kunne tydeligt se, at det havde

sat om en uges tid."

man prøvet før, altsa fange svaner.
Vi vinkede pænt farvel til vort mid-'

Svanemøllen" !

Ja , haha. Den har det godt, har været lidt

Jeg spurgte derefter om den havde
haft brækket vingen - men årsagen

lertidlge medlem og derefter gik snakken

til dens mathed skyldtes

om, hvad der egentlig nu skulle ske

alene sult. og så det pludseligt

med svanen. Ville man aflive den eller

opståede hårde stormvejr.

hvad.
Som en anden Poul Thomsen-dus-med

ene og

Jeg bad selvfølgel ig veterinærsygeplejersken om at hilse ...

dyrene, sKal denne historie selvfølgelig have
MJ

en ende, og helst en opmuntrende afslutning.
- Og da bladets redaktør er en sand dyreven, kunne hun selvfølgelig ikke nære sig
for at ringe ud til dyrehospitalet dagen
efter, for at forhøre sig om vor ven .
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RONING

I

SVUNDNE

TIDER_

den bedste oplysning om rosporten

Roning begyndte som sportsgren

~

i Oxford i slutningen af det

Oxford fra året 1805.

syttende århundrede.
I 1793 begyndte studenterne

"Rosporten er endnu ikke blevet en almin-

ved Oxford Universitetet at ro

delig fritidsbeskæftigelse

Oxford. Ganske

til Iffley eller Nuneham, hvor

vist tager de studerende til Nuneham i

de spillede kegler eller morede

tilfældige hold på seks mand lo ttere var

sig med kastespil, bagefter

dengang ukendte) . og disse både, som

holdt de middag på de fisk, de

vi nu ville kalde vaskebaljer . tilhørte lokale

fangede i floden.

folk. Hol d ene var sammensat for tilfæ lder ,

Roerne ejede ikke selv deres

og påkl ædningen var alt undtagen uniform.

ropåklædning. Denne blev lejet

Jeg tilhørte et hold. der udmærkede sig

af en kvirde ved navn Hooper.

ved en ejendommelig påklædning bestående

Ropåklædningen bestod af lange

af grøn læderhue . jakke og bukser af

bukser, jaket og hue af katte-

nankin. 1I

skind.
Det var dog ikke alle roerne,

Det er sandsynligt,at kort efter

der skiftede til ropåklædning,

fremkomsten af seksårers både, blev

herom skriver Robert Southley

der afholdt uofficielle

i "Letters from England", udgi-

ved Iffley. Starten fandt sted inde

vet l807:

kapron~nger

fra slusen, og der udspandt sig altid
en vild kamp for at komme ud af slusen
fØrst, de sidste både, der kom ud

"Et antal både gled i alle retninger på den klare og hurtige strøm.

gjorde så jagt på de foranliggende

nogle med firkantede sejl. i andre

både.

dannede studenternes huer og

FØrst i 1839 gik man bort fra denne

kvaster en ejendommelig kontrast

uprakt~ske

med deres beskæftigelse ved årerne.

ordning.

Fra 1815 er der en beretning om

I mange af de mindre både var der

et otterløb ved Oxford, da Brasenose

kun een person, og i de fleste· til-

vandt Head of the River foran Jesus

fælde sad han tilbagelænet i en

College.

stol med ansigtet fremad og roede

Ottearers roning begyndte ved Eton

med to årer i skiftende takt. så

College. Bådene blev lejet af den

hans bevægelser lignede en fremad-

lokale færgemand. I 1817 deltog

bugtet slange. En af disse både

Christchurch i " The Head" og fast-

var så let. så at en mand kunne

holdt deres overlegenhed i mange

bære den. men få er kyndige eller

år på grund af dets trænede roere,
som hvert år kom fra Eton og Westmin-

dristige nok til at bruge den."

ster.

G.V. Cox

g~ver

i "Recollec-

tions af Oxford", udgivet 1860,
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en pistol.

Bådene havde en gangplanke ned
i midten af båden. Holdene roede
ned

t~l

Iffley, hvor løbet blev

I 1831 blev de fØrste kaproningslove

startet fra slusekammeret. Når

offentliggjort i Exeter Treasurers

sluseporten blev åbnet, lØb

Book. De indeholdt blandt andet fØl-

stroken fra stævnen ad gangplan-

gende bestemmelser:

ken ned til sin plads, samtidig
med at han skubbede båden ud

Ethvert medlem der møder beruset, skal

af slusen.

erlægge en bøde på 5 shilling.

Såsnart båden var fri af slusen
gav han ordre til at ro. Deltag-

Ethvet"t medlem der startet" en diskussion

erne bar høje hatte under løbene,

i slusen eller andetsteds på floden, skal

men i 1819 bar Christchurchs

bøde 5 shilling.

hold, der for størsteparten
bestod af skotter, en "Tam o

Ethvert medlem, der nægter at adlyde

Shanter hat" (flad ulden ternet

styrmanden ude på floden, erlægger 5

hue med ternet bånd. Red. l.

shilling i bøde.

En lignende hue blev brugt af
holdene Balliol, Jesus og New

Der fandtes også en bestemmelse om

College indtil

forbud mod banden og sværgen i bådene.

1847.

Af JACK HAMPTON (Rowingl

I 1824 blev den berØmte Exeter
White boat bygget i Plymouth,
men da den lå for hØjt i vandet,
blevet bord taget ud, i nogle
samtidige beretninger påstås
endog, at 3 bord blev fjernet.
I 1825 startedes lØbene for
fØrste gang udenfor sluserne.
Deltagelsen var efterhånden
blevet så stor, at ikke alle
de deltagende både kunne være
i

slusekammeret. Det nye start-

sted gjorde en ny startmetode
nødvendig. Bådene blev lagt
med en afstand af 50 fod mellem
hinanden, og en stok på bredden,
malet i klubfarverne, markerede

Apropos Medailler.

bådens startsted. En dommer
var udpeget til at kontrollere,
at hver båd lå på sin rette
plads. Når alle bådene var på
plads, affyrede slusevagten
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for

Da DFfR først stiftedes i 1887,

ka p r oere

anno

1 88 9 .

senteret for dem.

savnedes der før den Tid en

Endvidere regnedes der med, at

systematisk Organisering af

de Trænende absolut ikke havde

Kaproninger. De faa, der afhold-

andet at tage sig for, saa de

tes, kom i Reglen i STand paa

kunne ofre al deres Tid på Trænin-

Initiativ af en eller anden

gen.

Klub, der sendte Indbydelse
Disse Regler forudsætter aabenbart,

eller Udfordring til en eller

at samtlige Klubbens Roere er

flere andre Klubber.

fast indkvarteret under Klubbens

Begreberne om Træning var

Forplejning, altsaa dels, at

i mange Henseender vidt forskel-

Roerne ikke har andet at tage

lige fra Nutidens. Bl.a. fand-

sig for, og dels, at Klubben har

tes der et Utal af særlige

ubegrænsede Midler til Raadighed,

Diæter, der af hver sine Til-

alt i alt Forhold, som vanskelig

hængere antoges at forlene

kan tænkes her i Landet nu om

Roerne med overnaturlige Kræf-

Dage.

ter, og de ulykkelige Ofre

Noget Kaproningsreglement fand-

for de mest raffinerede Trænere

tes ikke, og i hvert enkelt Til-

underkastedes saadanne fysiske

fælde maatte der altsaa aftales

Strabadser - for ikke at sige

eller - af den indbydende Klub

Tortur - at nutidens Kaproere

- fastsættes de vigtigste Bestem-

vilde blegne ved at blive præ-

melser for LØbene, og den manglende Erfaring gjorde, at disse Bestemmelser ikke altid var videre
hensigtsmæssige.
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Op KI. 6L
Rask Spaseretur paa 3/4 Mil (5.6 km) paa fastende Hjerte (vekslende Gang
og Løb paa den sidste Del af Vejen).
Frokost. let Kødret (Cotelet) med Grønt --- The.
Hvil.
Kl. ca. 11. Roning i 3/4 a 1 Time med paafølgende kort Svømmebad.
KI. 2. Middag: Kogt Fisk og en Kødret: Faare- eller Oksekød med en Bajer
( Lagerøl) og Salat .
Kegler og Billard i en Time .
Roning ligesom om Formiddagen med Styrtebad eller Overskylning .
Aftensmad med Roastbeef med Grønt eller lign. --- en Bajer.
Aftentur. ogsaa paa 3/4 Mil. Efter Hjemkomsten Kiks og en Bajer.
I Seng KI. 10 1/4.
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Som nævnt i sidste nummer af bladet, var den allesteds nærværende
redaktØr på pletten ved Efterårskaproningen på Bagsværd SØ i september
(88)

!

Herfra bragtes i bladet en stØrre artikel hvor Vl fortalte om de glimrende resultater, som vores ligeså glimrende dameroere roede sig til
i flot stil.
Desværre har det siden vist sig at redaktøren langt fra var allesteds
nærværende nok !
Det er nemlig fra pålidelig og anonym kilde blevet oplyst, at DSRs
dameroere sandelig opnaede flere flotte resultater
REGITZE SIGGARD opnåede således endnu en l. plads i dame single-sculler senior A over 3 andre hold, endda ganske suverænt.
og ...
METTE K. HANSEN

blev slet ikke slået ud af de indledende heats i mixed

2X med Peter Andersen fra Lyngby Roklub,men opnåede derimod en flot
3.plads i finalen, hvor DSR jo som fØr nævnt også var rigt repræsenteret på l. - og 2. pladsen.
Redaktionen undskylder meget forglemmelsen og takker mange gange for
oplysningerne ...

" Har du hørt. at DSR Bladets redaktion
altid skal have alle detalj.. ...

II

~!!

38

ADRESSELISTE
Da nske St ud enters Ro kl ub , Str a ndvænge t 55
2100 Kbh. ø, Postgi r o 500 34 66, T1f . 012 963 26
ME DLEA STELEFON 011 858 11

Formand

•!

Kasseret"

Sek r etær

Henning Rasmussen

Johan Frydendahl

Ib Jørgensen

Normasvej 14. st.

Bredesvinget 42

Pal'"magade 31.1. th.

2000 F

2830 Virum

23 00 Kbh. S

0146 47 67

0285 86 05

0159 0618

Kaproningschef

Materielforv .

I ns tl'"uktionsl'"ochef.

Reiner Modest

Erik K. Rasmussen

Michael Hans e n

Vandtårnsvej 110

Engelstedg . 62 IV

2860 Søborg
0156 50 54

2100 København
0129 04 99

ø

Fredensgade 5,1
22 00 Kbh . N
01 35 34 55

Kaproningsudvalg

Langtursrochef

Konti ngentkasserer

Birgitte Pedersen

Kun skriftlige henv.

Jens Ander se n

Bogholder A Ile 77, III

DSR , Strandv æ nget 55

Tom Rasmussen

2720 Vanløse

2100 Kbh .

ø

Mogen s Haut

Att: Konti ngentkass .
Motionsl'"ochef

Husforvalter

Redaktør

Mogens Haut

Mette Jensen

Kurt Jørgensen

Strandvænget 55

GI . Klausdalsbrovej 462

Tranegård sv . 29B

2100 Kbh.

ø

0129 84 99

2730 Herlev

2900 Hellerup

0294 32 50

0161 278/J

OR lENTER INGSSEK TIONEN
Formand

Sekretær

Ronald Clausen

Johan Frydendahl

Engelsborgvej 44

Bredesvinget 42

2800 Lyngby

2830 Virum

0288 58 86

0285 86 05

Kasserer

Publ ic R.elations

Torben Møller

Vibeke Delfs Jansen

Terrasserne 100

Borgervænget 78

Himmelev, 4000 Roskilde

2100 Kbh.

0192 88 73

0118 47 80

ø

00

77

2634

BJ ARNE ENGE LL
HIL DURSG AD E 9-2 TV
210 0 KØBEN HAVN ø
Aktiviteter i DSR:
Hver tirsdag gymnastik kl. 17, 18, 19, 20 21, hver torsdag gymnastik kl. 18, 19, 20 - 21 og old boys 17-1B.
Hver lørdag kl. 9-12 badminton i
svanemøllehallen, (tilmeldingsliste i DSR).
Hver l. søndag i måneden klubaften, fælles
madlavning, se opslag.
Vægtrum og sauna kan benyttes hver dag.
Orienteringsløb, se nedenfor.

Terminsliste

1988

Dato

Dato

8/1
15/1

Arrangør

Løbsty~e

Skov

Nytårsstafet

Kongsøre Skov

Gåsehus

Ravnsholt

***DSR***

Holbæk

5/2

Gåsehus

Ravnsholt

***DSR * **

26/2

Gåsehus

Ravnsholt

***DSR***

12/3

Gåsehus

Ravnsholt

***DSR***

Tilmelding:
Gllsehusløb:

Mød op mellem lel.

Øvrige løb:

Johan Frydendahl
Bredeavinget 42
2830
Virum

(14 dage f"r)

10

og
tIL

12
Ol 63 08 11

(arb. )

02 85 86 OS

(priv)

