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BJARN E ENGELL 

HILDURSGADE 9- 2 TV 
2100 KØ BENHAVN ø 

00 

Aktiviteter i DSR: Hver tirsdag gymnastik kl. 17. IB. 19. 20-
21. hver torsdag gymnastik kl. IB, 19, 20-21 og old boys 17-18. 
Hver l~rdag kl. 9- 12 badminton i svanemøllehallen. (tilmeldings
liste i DSR) . Hver l. sØndag i mAneden klubaften. fælle s 
madLavning. se opslag. Vægtrum og sauna kan benyttes hver dag. 

Orienterings1~b, se nedenfor. 

C' r . :i.. e n t e r i n g s l ø b 

Løbstype 

12/3 Gåsehus 

·19/3 C 

2/4 B 

9/4 B 

16/4 B 

21/4 Stafet 

23/4 Gåsehua 

23/4 DM-lang 

23/4 D 

29/4 Stafet 

30/4 B 

Tilmelding: 

Ravnsholt 

Ganløse Orned 

Vallø Storslcov 

Tisvilde Hegn 

Heasede 

Egedam 

Ravnsholt 

Geelskov 

Vests ko ven 

Klinteskoven 

1.989 

Arrangør 

DSR 

Farum 

K0ge 

DSR 

Herlufsholm 

Hillerød 

DSR 

Nordlcreds 

SG 

Ballerup 

0.63 

Gåsehusløb: Mød op mellem kl. 10 og 12 

0vr1ge løb: 

(14 dage før) 

Johan Frydendahl 
Bredesvinget 42 
2830 Virum 

tlf. Ol 63 08 11 

02 85 86 05 

(arb. ) 

(priv) 

/' '0,\ 
• • 

·o~~M.·' 

-. 

l 
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5 7 årg. af med lemsbladet for 

DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

(Akademisk & Polyteknisk Roklub] 



RETNINGSLINJER FOR MADLAVNING 

---------------------------------------
l. ØNSKER DU/I AT LAVE MAD PA DSRs KLUBAFTENER. SKRIVER I JER 

PA LISTEN. PLACERET PA KLUBBENS OPSLAGSTAVLE UNDER RUBRIKKEN 
"MAD-MEDDELELSE TI L KØKKEN". 

2. DU KØBER SELV INGREDIENSER TIL D~N pAGÆLDENDE MENU IND . 
I - DE TING KØKKENET RADER OVER. SE LISTEN PA KØKKENDØR). 

3. KØKKEN & UDSTYR ER TIL FRI AFBENYTTELSE . 
I I RUMMET MED FRYSER. KØLESKAB OG REOL. MA HYLDER MRK : "JYTTE" 

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER RØRES. - EJ HELLER MA DER LANES 

FRA DISSE !!!J 

4. ALLE MADPRISER BEREGNES UDFRA INGREDIENSERNES DAGSPRIS. 

5. BILAGENE REFUNDERES UDELUKKENDE AF BARVAGTEN . DU MA IKKE SELV 
REFUNDERE FRA KASSEN. 

6. 

FLG. BØR SA VIDT MULIGT OVERHOLDES : 

PA BILAGENE MA KUN I NDGA TING INDKØBT TIL DSR. 

HAR DU KØBT IND pA F.EKS GR0NTl'ORVET, HVOR DU IKKE FAR NOGET 

BILAG, s A BED BARVAGTEN SKRIVE ET UDGIFTSBILAG PA BELØBET. 

BILAGENE ~ MED NAVN OG DATO. 

DU KAN KUN FA REFUNDERET PENGE VED AFLEV. AF j~ (a. h. t. 
REGNSKAB ! • 

ALT UNDERSKUD pA MADLAVNING DÆKKES AF KLUBBEN. 

7. ALT OVERSKUD PA MADLAVNING GIIR TIL KLUBBEN. 

8. HVIS BEHOLDNINGEN P~ KØKKENETS VARER ISE LISTE Pli KØKKENDØR! 
ER VEO AT SLIPPE OP - SA MEDDEL DETTE PA KLUBBENS OPSLAGSTAVLE 
UNDER RUBRIKKEN" MAD - MEDDELELSE TIL KØKKEN". 

9 . RYD OP EFTER MADLAVNINGEN. 
SÆT TINGENE PA PLADS 
VASK/FEJ CULVET 

'0. HVIS NOGET KØKKENUDSTYR GAR I STYKKER: SA NOTER DET Pli LISTEN. 
DER HÆNGER PA VÆGGEN VED MIKROBØLCEOVNEN : 

11. HVIS BARVAGTEN HAR TRAVLT I BAREN. SA Cl ' EN HAND MED MHT. 
SERVERING AF MADEN, 

'2, HUSK MADORDNINGEN ER '00% AFHÆNGIG AF TILMELDING FRA FRIVILLICE 
TIL DENNE. 

Med lJenlig hilsen køkkenudvalget: Lene, Erik & Birgitte. 
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Man undres! 

Dansk eliteroning har fået et ny cen ter . 

Team danmark har overtaget en væsentlig de l af Gladsaxe Rostad i 
o n. Dee har været en livlig ombygn ing5~ k tivitet på stacllon i den 
forløbne vinter, og endelig en 10. februar bl ev det nye Rocenter 
Danmark indvie t.- siger rygtet! 

Ingen havde fået den ide at orientere klubberne om indvielsen 
e ller at invitere rep ræsentanter herfra til at overvære den. 

Man kan spørge s ig selv, om dette er et udtryk for det samarbejde 
ledelsen af dansk roning ønsker at etablere med "leverandørerne" 
af det nye c enters råmateriale -eliteroere. Dette vil tiden 
natur ligvis vise! Men indt LI videre, hjertelig til lykke til 
kaproerne med det nye center! 

DFfR's hovedgeneralforsamling skal afho l des i Esbjerg den 11.-12. 
marts. 

Det store emne skal i ar væ're den fremlidige struktur af DFfR. 
Hovedbestyrelsen har derfor fremsat tre forslag, af hV1lke den 
forventer det ene vedtaget. Herefter ønsker hovedbestyrelsen en 
deb~t om udførelsen. Forslagende er: 

l) Alle kredsene nedlægges. 

2) Landet opdeles i 2 k~edse I l øst og l vest for Storebælt) 

3) Landet opoelse i l kredse (1 øst og 2 vest for Storebeit) 

I fremsættelsen 
om "en god og 
rosport". 

af forslagene ~dtrykkec hovedbestyrelsen ønsket 
givtis debat ude omkring til gavn for dansk 

Dette ønske kan man selvfølgelig kun tilslutte sig. Blot burde 
denne debat have fundet sted. før man tvinger en stort set ufor
beredt hovedgeneralforsaroling t il at tage stilling til så omfat
tende forslag. Vi fik forslaget tilsendt den 7. februar og skal 
tage stilling den ll. marts! 

Det kan god t være, der e r behov for en struktu rændring i da nsk 
roning, men jeg tviv l er på at DffR er en s§ dynamisk organisat i 
on, at dp.t er nødvendigt at "k uppe" ændr inger igennem i løbet af 
en kort vintermåned . 

Lad os f S en debat frem til hovedgeneral!orsamlingen i 1990 om, 
hvorvidt en c entral i sering, som den f o resiAede, er hvad vi h~r 
behov for i dansk roning - og lad os s3 tage stilling pA grundlag 
af denne debat! 

Henning. 
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Alt for mange her i klubben er heller ikke istand Lil at iføre 

sig en redningsvesL på korrekt maner. Det har jeg opdaget 

- både når folk er kommet til kæntringsøvelse og på langture, 

nar jeg har afprøvet folks kunnen. Selv prøvede jeg første 

gang at bruge redningsvesLen på en langtur, hvor vi var søgt 

i nødhavn pga. dårligt vejr. 

Ved kæntringsøvelserne forbløffes folk over, hvor svært det 

egentligt er, at komme i vesten i vandeL. 

Ofte Lager det folk sa lang tid at komme i vesten, at hvis 

det var en katastrofesituation, ville enten årer og alt andet 

være drevet væk - eller folk ville forlængst været gået til 

af kulde. 
Pernille Jørgensen 

Vi skylder lige at fortælle læserne, at der efter Roskilde 

ulykken blev holdt mange mØder på højeste plan indenfor 

rosporten, for at man kunne finde frem til en redningsvest, 

der kunne klare visse krav til vores sportsgren. 

Et udvalg blev nedsat med henblik på at finde en løsning på 

det store problem, at finde en redningsvest der var så stabil, 

at roeren eksempelvis ved bevidstløshed ikke glider ud af 

vesten, som det var tilfældet ved Roskilde ulykken. 

-Og da man skal 

også i vandet, 

fastspænde den 

kunne iføre sig vsten, ikke kun i båden, men 

og da det ikke er helt nemt, når man skal 

rem, der betyder at man ikke glider ud af 

vesten - nemlig den rem, der går fra vestens bagside - mellem 

benene og til vestens forside - er det derfor af MEGET stor 

vigtighed, at alle klubbens medlemmer, der tænker på at tage 

på langture i den kommende sæson, har gennemgået et kursus 

i kæntringsøvelser , så det ikke kan komme som den helt store 

overraskelse, når man skal iføre sig redningsvesten. 

Redaktionen 

I N S T R U K T ø R K U R S U S 

I weekenden den 15-16 april 1989 afholdes 
instruktørkursus for interesserede roere i DSR's 
lokaler. 

Kurset starter begge dage kl. 11.00 og slutter 5 - 6 
timer senere afhængig af deltagerantallet. Der er ikke 
sat nogen Øvre grænse for deltagerantallet. 

Kurset vil blandt andet indeholde følgende emner: 

Modtagelse af nye kaniner. 
Bassininstruktion af kaniner. 
Bådens indretning og behandling. 
Instruktion på vandet. 
DSR's klubhus. 

Jeg vil opfordre samtlige interesserede til at melde 
sig til, da det primært er lysten til at instruere der 
tæller snarere end dine tekniske kvalifikationer. 
Tilmeldingslisten til kurset er slået op på 
opslagstavlen ved kØkkenet. Sidste frist for tilmelding 
er torsdag d. 13. april. Ønsker du yderligere 
oplysninger, eller er du i tvivl, er du velkommen til 
at ringe til mig og indhente yderligere information. 

tir-ons-tor: 01353455 
man+fre 01933338 lok. 3257 

Michael/lnstruktionsrochef 

I N S T R U K T ø R M ø D E 

Der afholdes instruktørmØde i DSR tirsdag d. 28 marts 
1989 kl. 20.15. MØdet vil, sædvanen tro,blive afholdt i 
Kongestuen . Det primære indhold af mødet vil være 
sæsontilrettelæggelsen . Kommende instrukt;,rer er meget 
velkomne. 

Michael/lnstruktionsrochef 
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Arsagen til at 2-åres båden var kommet i nød var, at stort 

set alle bord om bagbord var gået løs i limningen fra 

agterstavnen, hvorfor vandet fossede ind. 

Det kan hurtigt slås fast, at en båd ikke kunne gå i stykker 

på den måde, eller på nogen anden overhovedet. Det ansvar 

påhviler klubbestyrelserne og materieludvalgene . Derimod 

ligger der meget i selve bådholdenes disponeringer, som bør 

diskuteres. 

FØrst er der de vindforhold, man roede ud under. En gylden 

håndregel siger, at man ikke bør ro ud, når der er jævnt mange 

hvide bØlgetoppe og dvs. omkring vindstyrke 5. 

Her var vindstyrken lige på grænsen på udturen, men hel t 

klart for kraftig til hjemturen. 

Men det er et problem vi selv kender. Meget ofte ror vi ud 

i temmelig hård vind på ganske almindelige ro aftener og det 

går fint så længe det er fralandsvind og vi holder os helt 

kystnært. Andre gange,når vindretningen er anderledes, regner 

vi med at den nok lægger sig, imens vi spiser kage i 

Skovshoved. Gør den det ikke, ror vi alt for ofte hjem 

alligevel. 

DET ER IKKE NOGEN SKAM AT LÆGGE BADENE OP, HVOR MAN ER 

selv ikke ved tilsyneladende lille risiko. Men ofte er det 

for umageligt. så skal man jo til at finde passende busser, 

placere båden godt og sikkert og oveni købet arrangere senere 

hjemhentning af båden. 

Vindforholdene var også skyld i en anden alvorlig ro-ulykke. 

En lærer var med 4 skoleelever på tur langs kysten syd for 

Randers Fjord, og det var fralandsvind. Da man skulle 

returnere fra turen (udgangspunkt lå nord for fjorden) skulle 

man krydse fjorden. Ved fjordmundingen er fjorden ikke bredere 

end at al overfart er lovlig - i stille vejr !!! 

Nu skete der det, at da bådene var kommet godt ud midt 

på fjorden, var læ-virkningen af kysten borte, bølgerne 

tilsvarende høje og endvidere var der en kraftig udadgående 

strøm. 

Hvordan det nøjagtigt gik til, ved jea ikke, men roerne 

endte alle i vandet. Der har sikkert været tale om 

boråfyldning med deraf følgende kæntring. Læreren fik på 

korrekt vis eleverne placeret mellem to årer og man begyndte 

at svømme indad. Desværre kunne ingen af eleverne klare den 

lange svømmetur og kun læreren kom i land. 
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KREDSGENERALFORSAMLINGEN D_ 

Fra bestyrelsen deltog: 

Henning Rasmussen, Ib Jørgensen 

og Mogens Haut. Udover disse her-

rer deltog 

DSR-observanter: 

følgende 

Pernille 

Jørgensen, Palle Rørsgaard og 

Mette Jensen. Til dirigent valgtes 

traditionelt Niels W. Fredsted. 

De vigtigste begivenheder var: 

Den 1/1 overtog KØbenhavns Idræts

park og Team Danmark --- Gladsaxe 

Rostadion - der således nu kaldes 

Gladsaxe Rostadion I/S. 

Dette betyder at vi roere nu har 

rådighed over 2/3 af bådehallen 

ved Bagsværd Sø om sommeren og 

1/3 om vinteren. 

Der er foretaget ombygninger 

derude, således at der er oprettet 

et kontor i det gamle lægeværelse 

og i den tidligere bØrnehave 

er der indrettet et opholdsrum 

for elite-roerne. 

Fra 1500-2000 meter. 

Juniorer skal iøvrigt fra junior 

VM i år ro 2000 meter ligesom 

seniorerne. 

Kontingentet. 

Kredsbestyrelsen foreslog 

tingentet for 1989 uændret 

kr. 66,- pr. voksen aktiv 

kon

med 

roer 

og intet for ungdomsroerne. 

Forslaget udlØste en mindre debat, 

der gik på at budgettet skulle 

fastsættes til 57 kr. pr voksen 

aktiv som tidligere og at budget

tet skulle "ommøblere" 15000 kr. 

fra langtursarrangementer til 

kaproningsaktiviteter. Københavns 
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Kredsen har i sidste sæson været 

uden kaproningschef , men har nu 

atter fået en person på posten 

til at varetage kaproernes interes

ser. 

Derfor mente flere at kapronings

afdelingen burde have et "større" 

beløb til at starte på en frisk 

med. 

Af samme årsag blev der selvfølgeli~ 

en livlig debat vedrØrende det 

at kaproerne skal have et beløt 

der er større end det bUdgetterede . 

-Langtursroerne kan ikke EorstE 

at pengene skal bruges til 

kaproningsaktiviteter og omvendt. 

-Efter en 

kontingentet 

afstemning, ble\ 

fastsat til 57 kr. 

ved et markant flertal. 

Som før nævnt fik Københavns Kred

sen ny kaproningschef_ 

En gammel kending, tidligere kaproel 

(makker til Hanne Petersen i 2} 

i begyndelsen af halvfjerdserne: 

og nu aktivveteranroer : Judi tI 

Lyster. 

Denne var blevet forespurgt ~ 

havde efter nogen betænkningstl< 

valgt at forsøge med at påtag( 

sig opgaven. 

Københavns Kredsen fik også n' 

Poulsel langtursrochef: 

fra Dragør Roklub. 

EN OVERRASKELSE ! 

Bente 

Den tidligere Kredsformana: 

PEO Preben O. Kragh) 

bestyrelsen noget at 

over, da han fra 

fortalte om sin undren. 

gav kreds· 

spekuleH 

talerstolel 



LANGTURSSTYRMANDSKURSUS 

Vi vil i år afholde Kredsens langtursstyrmandskursus ved Bagsværd Sø. 

Dette kursus bliver afholdt i St. Bededagsferien (21. - 23. april 1989) og 

bliver el kursus med teori og praktik. Vi mødes fredag morgen ved DFfR~s hus 

på Skovalh~en 38 A i Bagsværd. Roparktikken foregår på Bagsværd Sø. Lyngby 

Sø og Furesøen. og indebærer forskellige øvelser f.eks. tillægning ved høj bro. 

I hver båd vil der være en langtursstyrmandsinstruktør . 

Langtursstyrmandskurset afholdes som el internatkursus. Teori, bespisning og 

overnatning foregår i DFfRs hus og Bagsværd Roklub. 

Det forventes. al deltagerne i kurset er rimeligt erfarne langtursroere. hvilket 

vil sige. at de enkelte deltagere har et indgående kendskab til week- end - og 

ferieture med overnatning i telt. Endvidel""'e skal deltagem€ væl""'e frigivet Som 

korttursstyrmænd j deres respektive klubber, Ovenstående anmeldelseskriterier 

beder vi klubberne være omhyggelige med at overholde. 

Pris: kr. 320,- pr. deltager. Tilmeldingsfrist: 18. marts 

Tilmelding til kurset, kontakt da langtursrochefen Birgitte Petersen 

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

NU SKAL VI SNART pA VANDET IGEN 

STANDERHEJSN I NG 

SØNDAG D_ 2_ APRIL 

KL_ ".00. 

YDERLIGERE INFORMATIONER VEDR_ 

BADEDAB OG BESPISNING, 

SE OPSLAGSTAVLEN DSR_ 
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Ud fra debatt.en kunne det 

hurtigt konstateres, at 

repræsentanterne fra klubberne 

i Københavnskredsen er dybt 

uenige med DFfRs Hovedbe-

styrelse. 

Deltagerne ved den kommende 

Hovedgeneralforsamling 11-12/3, 

kan helt sikkert regne med 

at denne week-end vil blive 

særdeles livlig med megen 

hektisk aktivitet pA OG OMKRING 

ta lerstolen ... 

MBJ 

OG AT, 

HAR DU HØRT AT 

·Vi har fået nyt køkkenudvalg. 

3 af klubbens meget aktive medlemmer: 

Lene Hansen, Birgitte Larsen og Erik 

F. Madsen har dannet udvalg med 

henblik på at pleje medlemmernes in

teresser ud i madlavningens ædle 

kunst.1 

Dette er dog ikke ensbetydende med, 

at disse tre skal lave mad tilos andre 

hver tirsdag og torsdag. nej man 

mangler kokke, har du lyst en aften 

til al lave din favoritmiddag for os 

andre, da er du meget velkommen. 

Skriv dig på listen ved baren ! 

Kaproerne .. til trods -For at '-/i kun lige 

har rundet den 1. lTlarts. allerede har 

rykket teltp.aelene op og er flyttet 

fra DSRs 'V'"arlTle og endnu ikke rengjorte 

trc::E:n i ngslokaler _ ti I B ag s'-/.ae:rd Sø.. hvor 

disse nu rigtigt kan udfolde sig den 

friske lu~t_ langt v.:el<. fra de støvede 

•• spejlsale ~ II 
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at vi i DSR får en masse nye 

medlemmer i den kommende sæson, 

som lærer at ro rigtigt og 

som helst skal fØle sig 

velkomne fra starten. 

~-y ~ C:cS-~ 

I mellemtiden er der da kommet 

en del nye medlemmer til, der 

garanteret Ønsker oplysninger 

om alle de tilbud, DSR har 

til medlemmerne og altså 
også Q-løb ! 

G. • J (( ~9 ----:d~ ,) C ~ ~~ I Vedrørende 

~ ~~I kaproningsafdelingen, var der _ !:i/ ___ ~...(l/"te;::lm • .ri-'a L ~ ~. dog den undskyldning at 

~I!-::i~~ar ~~ instr~re~~:: for i dag!" b;:~romn::~;::en va~u~::emeld~~ 
estyrelsesmedlem da godt h "Jeg har ventet 1 time pli at komme ave 

L. ____ ud og instruere - og der er 8 andre fortalt lidt om, hvad der skal 
instruktører,der ogs-å skal til i dag!" foregå i denne afdeling i 1989 

Man kunne faktisk bruge et 

helt medlemsmøde på at 

diskutere dette vlgtige punkt 

i DSR. 

Var der noget, undertegnede 

savnede ved medlemsmødet, var 

det lidt oplysninger om, hvad 

der i den nye sæson skal 

foregå i kaproningsafdelingen, 

ligeledes manglede vi lidt 

oplysninger fra O-sektionen 

O-sektionen har tIere gange 

i de forløbne år holdt oriente

ringsmøder om orienteringsløb 

i DSRs regi. 

Man delte sågar spørgeskemaer 

ud i sidste vinter sæson for 

at lodde stemningen blandt 

DSRs medlemmer. 

Desværre var interessen rra 

medlemmernes side ikke over

vældende stor. Dengang! 
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rygtet siger nemlig, at vi 

får MANGE roere på Bagsværd 
sø til sonuner. Ikke kun 
elite-roerne, men virkeligt 

mange nye roere fra sldste 

sæson viser stor interes-
se i at ro fra Gladsaxe 
Rostadion lad os håbe, at 

disse mange nye der pt. træner 

meget energisk får smag for 

at ro kaproning, så vi fremover 

har nogle værdige arvtagere 

til de nuværende kaproere der 
gennem årene har været 

medvirkende årsag til at DSR 

.er landets førende 

kaproningsklub herhjemme. 

T id I igere "OV'ers"ty rmand" Hr. Niels 

Engell ",""Varer tidl igere lanogtu rsrochef: 

fru Pernoille Jørgensen på spørgsmålet 

OITl gaV'en fra styrlTlandslauget 

ØM NUMME ELLER LVS. t MØRKET" 

???????? 

Jeg er enig med Pernille Jørgensen i, at styrmandspuder nok ikke er den 

rigtige gave fra styrmandslauget. dels fordi styrmandspuder forsvinder for 

hurtigt. men også fordi det faktisk er let for folk selv at fremskaffe dem ! 

( ... - de skal ikke nødvendigvis være fra operaen i Verona ... ) 

Sidste år var det styrmandslaugets intentioner at købe lanterner som gave. 

Uden at blande mig i hvad styrmandslauget ønsker at give som gave i år, 

vil jeg gerne videregive nogle af de erfaringer vi fik, da vi forsøgte at finde 

en lanterne egnet for robåde. 

Ifølge søvejsreglerne kan en robåd. hvis den ikke har lanterner nøjes 

med at have en håndlygte " der skal vises i så god tid. at sammenstød kan 

forebygges" . 

Indenfor Københavns Red, der går fra Tårbæk til syd om Amager, skal robåde 

dog have et fast anbragt hvidt lys. ( .. ha, så ved du det J • 

1 1 



*~*~~*~*****~*~****~********************** 

ET PAR LINJER om et tTledlemstTløde __ _ 
****************************************** 

-Enkelte af klubbens medlemmer 

har spurgt om redaktøren ikke 

nok vil skrive lidt om medlems

mødet der forleden fandt sted 

i DSRs lokaler. 

Først besluttede undertegnede 

sig til IKKE at nævne medlems

mødet med et eneste ord - men 

dog, alligevel - hvorfor ikke? 

Arsagen tll min første kontante 

beslutning skyldes nok, 

der umiddelbart ikke er 

at 

så 

torfærdeligt meget at skrive 

om. 

MedlemsmØdet blev ellers 

annonceret i DSR Bladet i god 

tid, så alle DSRs medlemmer 

havde en chance for i tide 

at notere datoen ind i 

kalenderen. 

MEN, mon ikke mange glemmer 

at notere Slg sådan en aften'2 

Personligt ved jeg, at mange 

af klubbens medlemmer er l 

klubben så godt som næsten 

hver dag i hele ugen. 
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Nogen gange betyder dette, 

at man blander dagene sammen 

og altså GLEMMER at der er 

et arrangement en tirsdag aften 

efter træningen i klubben 

spørgsmalet er så bare, hvordan 

man fra bestyrelsens side skal 

gøre, for at medlemmerne orker 

at mØde op på en sådan 

klubaften, hvor der faktlsk 

bliver forelagt 

interessante 

kommende sæson. 

ting 

DSRs bestyrelse 

fremover ved 

en masse 

om den 

bør 

sådan 

nok 

et 

arrangement reklamere noget 

mere og ikke kun nøjes med 

det i klubbladet, for at 

få medlemmerne til at møde 

frem. 

En invitation til et 

medlemsmøde bør nok slåes stort 

op på opslagstavlen og 

hvorfor lkke byde de fremmødte 

medlemmer på kaffe, te og kage 

?7? 

TIL " LANGTURS KALENDEREN" 

22.-27./3 

21.-23./4 

4/5 

27/5 

27/5 

3/6 

1/6-11/6 

10/6 

17/6 

23/6 

24.- 25./6 

24/6 

UGE 24 

UGE 26 og 27 

UGE 27 

UGE 27 

UGE 28 og 29 

UGE 29 og 30 

5/8 

19/8 

25/8-27/8 

9/9 

18/11 

Forkortelser: LLU 

PI\.SKETUR TIL BERLIN 

KLU AFHOLDER LANGTURSSTYRMANDSKURSUS 

KR. HIMMELFARTSTUR TIL STRUCKMANNSPARKEN -
fest i Skovshoved Roklub 

ROSPORTENS DAG - fest i B&Ws Roklub 

RINGKJØBINGFJORDENS GYLDNE HEL T
langdistancekaproning 

RO-TRIATHLON (arr. Roklubben "Øresund) 

FORARSTUR 

GUDENAENS BLA BAND. Silkeborg -
langdistancekaproning 

LANGD 1ST ANCEMOTlONSKAPRON INGSST ÆVNE I HRI DR 

SKT. HANSAFTEN ISAS 

TRÆFFESTÆVNE ISAS 

ARHUSBUGTENS RØDE ROSE-
langdistancekapronin9 

FISA FERIETUR I NORGE - fra Arendal 

LLU FERIETUR TIL SKOTLAND 

LLU FERIETUR FOR" DE KLEMTE UNGE" -Bornholm 

LLU FAMILIEFERIETUR I DANMARK 

Kl.U FERIETUR Pli. LOIRE FLODEN FRANKRIG 

LLU FERIETUR TIL FINLAND 

NORDSJÆLLANDS BLA BAND
langdistancEkaproning 

LILLEBÆLTS BLA BAND-Middelfart 
langdistancekapron ing 

MARATHON RONING - Karlebo Roklub 

PORT OF COPENHAGEN. Forbundsmesterskab 
langdistancekaproning 

LANGTURSFEST . 

Landslangtursudvalget KLU Kbh. Kredsens Langtursudvalg 
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COACHER 

Der er altså en meget stor 

konkurrence roerne imellem. 

og coacherne har en jernhård 

disciplin det betyder noget. 

hvor præcis man er for at 

komme med på det bedste hold 

er man for kommet for sent 

ti I træningen tre gange. er 

man ude af holdsammenhæng 

og må begynde at kvalificere 

sig fra bunden igen året efter! 

Orker man ikke at tage til 

træningen en enkelt dag. er 

der altid andre som er villige 

til at overtage pladsen og man 

får besvær med at få pladsen 

igen. 

Der er ingen diskussion eller 

snak båden. Pli vandet er 

det træneren. der bestemmer. 

(OBS. Fik I den folks.?Red.1 

Coxen fungerer ofte som 

siger 

føres 

lidt 

hjælpetræner og ingen 

hende imod. . Samtaler 

givetvis på land under 

friere former. 

Coachen er den. som udvælger 

holdet. de allerbedste. Det 

er meget nøjagtigt og foregår 

efter et sindrigt system. hvilket 

gør at der sjældent bliver 

diskussion om 

Udover 

ro-ergometertests 

styrketests. ror 

udtagelserne. 

løbetests. 

og 

man f .eks 

22 

"seat-racing" . 

mod hinanden 

To hold ror 

bytter roerne 

sædepladser . 

fortsættter . Til 

et løb. 

båd 

og 

sidst har 

siden 

og 

løbet 

man 

fundet frem til det hold som 

ror stærkest. 

BADE 

Foruden roning er eleverne 

med foreninger og fungerer 

der som sponsorer . Udover 

at give penge selv. er de med 

til at samle midler ind til 

rejser. nye både m. m. Enkelte 

foretagender skænker både 

til universiteterne. Washington 

University' s bådpark består 

hovedsagel igt af en-åres både 

og ser sådan her ud: 

8+ 12 stk. • hvoraf de 6 er 

fra Empacher. 

4+ 20 stk. 

2-/2X 15 stk. 

1 X 10 stk. 

De både, som ikke er 

europæiske, er for det meste 

af mærkerne : Pocock og Vespoli. 

begge amerikanske plasticbåde. 

- -.:;::" 

/.;:::~ ' / ~/""'" 
- 1'/ /' 

. .:M'"r/",.; ~ .. ~ 

"';;.:/,/,//;;;; ; -:~ 
7 ///'" .-

OG LIDT MERE OM VETERANRONINC 

-Og så skylder vi lige at fortælle 

læserne, at til trods for, Lise 

McNamara 

særdeles 

klubben 

er ny 

seriøs 

roer, er hun 

med træning i 

mandag og onsdag, hvor det gælder 

Robassin, ro-ergometer samt styrke

træning i halvanden til to timer 

hver gang. Ligeledes træner 

MeNamara tirsdag og torsdag ved 

den populære gymnastik. 

Men lad dig ikke afskrække, man 

kan sagtens holde formen vedlige 

indtil ro-sæsonen begynder ved 

at træne to gange pr. uge. 

Senere bØr man nok, hvis man pønser 

på at skulle deltage i kaproninger 

for veteran-roere, øge træningsind

satsen fra min. 2-4 dage pr. uge 

i o1i-lo-nggeJrrming på Bagsværd sø. 

- Er du ny, behøver du stadig ikke 

fortvivle over at skulle begynde 

at træne meget, det er ikke på 

kaproerniveau der ligger fra 10-12 

gange pr. uge!l! 
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De gamle, garvede v i l se l vfølge li.;; 

sørge for at lære dig outrigger

roning , og med lidt entusiasmE 

fra din side, vil vi vove den 

påstand, at du vil kunne være 

rimeligt godt med i feltet blandt 

tidligere 

roningen, 

diverse 

topnavne 

når det går 

arrangementer 

indenfor 

løs 

veteranroere 

september. 

fra jUli 

ved 

for 

t i l 

Har de foregående sider vakt 

din interesse, kan du få lidt 

flere informations" om det 

at ro veteranroning, 

læse nedenstående. 

Altså: 

27 år ! 

Minimumsalderen 

Krav: INGEN, som sådan. 

ved at 

er: 

MEN, vil du være med i de 

forskellige kaproninger, der 

er for veter anroere, bør du 

nok i starten af sæsonen satse 

mest på at bruge tid på at lære 

det at ro i outrigger. 



Redaktionen bringer lidt "hyggelæsning" til de endnu mørke forårsmåneder ... 

ROWING IN THE U S A 
~~~**~~***************** 

Fra 

har 

det s'V"enske 

'V" i fundet og 

ro-blad: .. RODD " 

artikel O'V'ersat en om 
en s-vensk_ k'V'indelig elite-kaproer der 

har valgt at uddanne sig på et Univ-er-

sitet USA, sideløbende med at kunne 

ro kaproning på et. højere niveau. 

Flere svenske roere med 

ambitioner nøjes ikke med at 

tilbringe træningstiden hjemme. 

Man rejser til Italien. Australien 

eller New Zealand for at ro 

selvfølgelig mest 

vinterhalvåret. En roer. som 

er begyndt på en reel satsning 

er KatarinA. 

Stockholms Radd 

Wikstrøm, 

Forening. 

Hun har valgt at slå uddannelse 

og roning sammen og studerer 

nu på University af Washington 

i USA. 

Lidt data: 

Katarina er 2~ år og har roet 

ca. 6 år. Hun tilhører den 

svenske elite på damesiden 

men ville altså prøve at nå 

den absolutte 

verdenseliten. 

top 

Under et 

træningsophold i USA. fik hun 

ideen med at slå uddannelse 

og roning sammen og, hvis 

det var muligt at det hele 

skulle foregå i USA. 

Ved VM Nottingham i 1986, 

mødte hun den ameri kanske 

damecoach Bob Ernst og talte 

20 

der med trænere fra forskellige 

universiteter. De var 

interesserede og gav gode råd om, 

hvordan Katarina burde gøre 

for at søge ind. 

Det var en helt usædvanlig 

ide, at en udlænding ville søge 

ind på universitetet for at ro 

der. 

Foråret og sommeren efter. 

søgte Katarina om uddannelses. 

planer. stipendier og lavede 

engelske tests. 

Bob var interesseret og 

fremsendte materialer. 

Det tager et år inden man får 

besked på om man er optaget. 

I mellemtiden gælder det om 

at bestemme sig for, hvilket 

universitet, uddannelse og 

retning man vil vælge. 

Standard og pris er forskellige 

universiteterne imellem. En 

uddannelse kan koste 100.000 

kr. eller mere. 

Det er penge, Som må søges 

af stipendiefonde eller lignende, 

da meget få normalt har råd 

til at have summen klar, selv. 

Skal kredsene under Dansk Forening 

for Raspart nedl<E:gges ? 

La<s neden stående, hvad Hovedbestyrelser 

DFfR disker- op med ved Ho'Vedgeneral~or-

salTllingen Esbjerg cl. 11-12/3. 

Dansk Forening for Rasparts struktur 

Hovedbestyrelsen har endnu engang taget diskussionen op, om vort 

forbund har den mest hensigtsmæssige struktur. Når debatten atter 

er opstået skyldes det dels forskellige indlæg i vort forbundsblad 

RONING og dels en erkendelse af. at vi hele tiden må vurdere os selv 

i forhold til den løbende udvikling. 

Samarbejdet på tværs af kredsgrænser om kursus afvikling samt fælles

arrangementer under vore landsudvalg, arrangeret af "ad hoc" - grupper, 

nedsat med det formål at afvikle en bestemt aktivitet, har medvirket 

til en bredere forståelse af sammenhængen indenfor forbundets rammer. 

Den tidligere meget følelsesladet debat er ved at afløses af en mere 

realistisk debat, der bygger på de erfaringer, der er gjort med ledelSE 

arbejdet på landsplan. 

Forskellige hovedopgaver skal lØses bedre end tilfældet er i dag. 

1. 

2. 

Information og kommunikation skal forbedres. Vort forbund er ikke støn 

end at det må være muligt, at alle beslutninger kommun~keres 

ud til alle interesserede. 

Specielt vil en bedre forbindelse mellem landsudvalg/kredsudvalg 

være vigtig. 

Ledermangel. Det bliver mere og mere almindeligt, at en eller 

flere poster i en kredsbestyrelse ikke er besat. Skyldes dette, 

vore roledere mener, at kredsarbejdet er uvigtigt eller over

flødigt, eller er det en almindelig mangel på ledere. Det samme 

problem et begyndt at dukke op i forbindelse med ledige pladser 

i landsudvalgene. 

Hvis vi fortsat skal kunne løse vore opgaver kræver det, at vi 

kan få tilstrækkelig mange og kvalificerede ledere til at arbejd. 

med dem. I modsat fald prøver få ledere at overkomme alle opgave 

Det giver en dårlig opgaveløsning, en mlndre tilfredsstillelse 

for den enkelte, fordi ikke alle opgaver løses, og de opgaver, 

der nåes, kunne gøres bedre. Det medvirker til, at de få aktive 

hurtigt mister lysten og engagementet. 
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3. Opgavetrængsel . En gang imellem kan man få det indtryk, at 

kredse og hovedforbund prøver på at løse de samme opgaver 

og udbyde de samme aktiviteter. Her tænkes på arrangementer 

for ungdomsroere, fællesture for langtursroerne samt 

motionsarrangementer. Det rejser et spørgsmål om, hvor 

mange arrangementer vore klubber ønsker at deltage i. 

4. Hvor kommer pengene fra? Vore resourcer, der muliggør 

aktiviteterne, er begrænsede. De kommer som regel til 

kredsene via amterne og til klubberne via kommunerne. 

Har vi råd til at have ledere siddende på am~splan med 

det ene formål at få del i de forholdsvis få midler på 

amtsplan? Der er væsentlig større midler på spil indenfor 

kommunens egne grænser. Skal vore ledere hellere gå ind 

i de lokale Idrætssamvirker/Unioner end i arbejdet på 

amts- og kredsplan? 

Med nye tanker om decentralisering og bloktilskud til 

kommunerne vil Fritidslovens bestemmelser snart kunne 

styres på lokalt plan, mens amternes indflydelse forventes 

at blive mindre, ja på fritidsområdet skal de måske helt 

forsvinde. Skal vi tage hensyn til disse synspunkter i vor struktur

debat? 

I konsekvens af foranstående har Hovedbestyrelsen på sit møde d. 21-22/1-89 

besluttet at fremsætte nedennævnte forslag til lovændringer på Hovedgeneral

forsamlingen i Esbjerg den 11-12/3-89. Hovedbestyrelsen fremsætter alt tre forslag. 

der omhandler- samme emne, idet man i HB ikke ønsker at koncentr-ere diskussions

lysten på de kommende kredsgeneralforsamlinger til kun at omfatte et forslag. 

Det forslag som Hovedgeneralforsamlingen kan gå ind for vil få virkning fra og 

med kredsgeneralforsamlingerne i 1990 . 

Hovedbestyrelsen vil i arbejdsåret 1989 få færdigdiskuteret målsætningen og få 

lagt udvalgsarbejdet tilrette efter det forslag som hovedgeneralfrosamlingen god

kender her i 1989. hvorefter man er klar til de fornødne lovændringer omkring 

udvalgsarbejdet og udvalgssammensætningen ti I forelæggelse på hovedgeneralfor

samlingen i 1990. 

Hovedbestyrelsen håber på en god og givtig debat ude omkring til gavn for dansk 

rosport. 

Hovedbestyrelsen fremsætter hermed nedennævnte forslag: Forslagene er ikke 
i prioritetsrække ) . 

Forslag A: Til DFfR' s lov. 

Forslag B: Til DFfR's lov. 

ÆNDRINGEN BETYDER AT KREDSENE OPHØRER 

ÆNDRINGEN BETYDER EN OPDELING I EN ØSTI 
VEST KREDS. 

Forslag C: Til DFfR's lov. ÆNDRINGEN BETYDER OPDELING I 3 KREDSE. 

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

OBS OBS OBS OBS OBS OBS 

! ! ! ! ! 

SKAL DU MED pA KBH. KREDSENS 

PASKETUR ER DET NU~ DU SKAL TIL-

MELDE DIG 

Indbydelse til påsketur 1989 

Tidsrum: Onsdag. den 22. marts - mandag. den 27 . marts 

Rodistance : Ca. 120 km. sightseeing i Berlin 

Vi låner tyske både 

Deltagerantal: 20 

Overnatning: Vi regner med at overnatte i en og samme- roklub på hele turen. 

FOrplejning . Omfatter morgenmad og frokost. hvilket organiseres af turiederne . 
Aftensmad er for deltagernes egen regning 

Mødested: Københavns Hovedbanegård 

Vi tager toget onsdag aften og er hjemme løbet af mandagen 

Pris: Kr. 700.- pr. deltager. 

Tilmelding: Skal ske på en særlig tilmeldingsblanket, henv. til langtursrochefen·. 
Birgitte Petersen. DSR - inden 1. marts. 
Herefter vil samtlige tilmeldte snarest få besked. Ved overtegning 
trækkes der lod . 

KØBENHAVNSKREDSENS LANGTURSUD. 



Outriggeren er jo 

Når du er nået så langt, kommer 

he l t næs te etape, der er a t f å båden 

forskellig fra at ro inrigger, 

bådene er smallere og lettere 

til at "gå 

selvfølgelig 

stærkt" 

kræver en 

hvilket 

indsats 

og derfor mere "levende" end af dig selv og at du prØver at følge 

inriggerne. Hvis man ikke har 

prøvet at ro i en outrigger 

før, tilrådes det at man i 

begyndelsen af ro-sæsonen 

afsætter nogle aftentimer et 

par gange om ugen til at lære 

det i. 

Det er altid bedst, ligesom 

i al t andet, at træne så meget 

som muligt, uden at der går 

for lang tid imellem. 

Derved lærer man hurtigst. 

Når du fØrst efter et par gange 

har fået styr på det at 

kombinere årernes træk gennem 

vandet, med bådens glid og din 

egen indsats - begynder du med 

garanti at kunne se det 

charmerende ved at ro outrigger. 

Og vent bare, lige pludselig 

vil båden glide af sted ved 

vandoverfladen, balancen er ved 

at være tilsted - og årerne bliver 

skivet UDEN at rØre vandoverfladen. 

din træners anvisninger. 

VUPTI - en dag er den der 

Man begynder at kunne se en helhed 

i at kunne ro outrigger og at 

kunne få båden til at glide længere 

og længere mellem tagene. 

Var det FOR sukkersødt og poetisk, 

nye roere ? 

Nej, slet ikke. 

Har du først prøvet outriggerro

ning i en sæson, og er nået til 

at del tage i regattaer, så slipper 

du det aldrig igen. 

Sådan 

veteranroningen. 

også indenfor 

Hovedparten af Danmarks 

Veteranroere, er gamle kaproere, 

der i tresserne og halvfjerdserne 

var landsholdsroere med mange flotte 

sejre og gode resultater. 

De kan simpelt hen ikke slippe 

træningsaftnerne på Bagsværd Sø. 

Tænk på, at for disse toproere 

har det også været en kunst, da 

de startede at få båden til at 

komme fØrst over målstregen. 

DERFOR: 

opfordring, 

FØlg 

prØv 

Lise McNamaras 

veteranroning. 

Afsæt lidt tid i starten af sæsonen 

og få lært outriggerroning. 
v v--

OPTAGET! 

Der var stille omkring sagen 

frem til december, da ringede 

telefonen hjemme hos Katarina 

en december nat - og Bob kunne 

give den glædelige besked, 

at Katarina var velkommen. 

Det havde næsten taget 3 mdr. 

at ordne formaliteterne. Nu 

skulle hun give besked inden 

en uge. 

Uddannelsen 

d. 3. januar 

skulle begynde 

Den svenske 

kommet ind 

uddannelse 

markedsføri ng. 

på 

ro-pige var 

en 4-årig 

idenfor 

Herhjemme 

modsvares den af en civiløkonom 

uddannelse. Hun havde søgt 

ti I 5 universiteter. 

Hvorfor valgte hun så netop 

Washington ? 

Fordi 

økonomuddannelse er 

skolens 

blandt 

de 10 bedste i USA. Bob Ernst 

har et meget godt ry, han 

er landsholdstræner og coach 

for OL-holdet. 

SKOLEN 

Katarina rejste derover i januar 

og begyndte at studere på 

et universitet af størrelse som 

en hel by. 

Der går 40.000 elever og bare 

det er en stor omvæltning fra 

en svensk skole med få 

hundrede studerende.! 

De fleste træner en eller anden 

form for idræt ved siden af 

studierne. Fri idræt, svømning 

og roning var store idrætsgrene 

på netop DET universitet. 

2 1 

Der er ca. 170 unge kvi nder 

og mænd som er kvalificerede 

på skolens forskellige ro-hold. 

RONINGEN 

Man starter som "begynderroer" 

fra grunden, og siden 

kvalificerer man sig ti I de 

dygtigere hold. Det højeste, 

man kan opnå, er Varsity 

det er skolens bedste hold. 

På dame siden har skolen 

en Varsity otter, to Var sit y 

ottere for juniorer og to Varsity 

firere. 

Disse er de eneste hold, som 

rejser rundt og ror 

konkurrence roning - de øvrige 

hold bliver hjemme og træner 

! Som alle forstår er der meget 

stor konkurrence om pladserne 

på holdene. 

Katarina kom på den bedste 

olter og holdet har deltaget 

i fire rigtigt store regattaer: 

San Diego Crew Classic - en 

kaproning kun med ollere. 

De bedste hold fra hele USA 

er med der. 

Stanford Invitational Regatta 

- 10 Stater ror mod hinanden. 

Sacramento - Washington slog 

det amerikanske landshold med 

3 sekunder I 

The Nationals 

var bedst af 

Washington 

over 100 

kval ificerede dameottere . 

Washington vandt alle sine løb . 



VETERAN 

HVAD ER DET? 

To nye medlemmer snakker 

sammen over en lys øl efter 

en gymnasti kt ime. 

Medlem X: " Ved du hvad, jeg 

hørte nogen bådehallen gå 

og snakke om veteraner! " 

Medlem Y: 

interesseret 

Nå. de er måske 

biler eller gamle 

krigssoldater" . 

X: " Nej, det var sammenhæng 

med roning ." 

Y: " Så må det være noget om 

nogle både:" 

X: Det 

snakkede 

af klasser 

kan godt 

noget om 

A til 

være. De 

inddeling 

H, hvor 

minimumsalderen var 27 år 

og alderens forskel mellem 

yngste og ældste ikke måtte 

overstige 12 år!" 

Y: " Se, hvad sagde jeg. Det 

må have noget med nogle gamle 

vrag at gøre." 

X: "Ja, måske - men de nævnte 

også noget om nogle løb. Det 

første var allerede her i april 

- og der var noget. de kaldte 

Masters Games juli. Det lød 

faktisk som om al det kunne 

være enormt skægt at være 

med! II 

Y: Ved du hvad. Jeg tror 

de har snakket om ROER E." 

X: " Ja, det kan da ialfald give samtalen 

mere mening." 
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~ " Forresten, hvor gammel er du ?" 

X: II 27 11 ! 

Jeg er 34 år. Er du klar over 

at ~ er veteraner og at vi er stædige 

kaniner ." 

~ " Det lod til at det var nogle gode 

oplevelser man fik ved at være med. 

Skulle vi ikke finde nogle andre og 

begynde at træne. Vi gør det for 

sportens og morskabens skyld." 

Y: Lad os det. Vi prøver at finde 

så mange, som 

sig at prøve. 

muligt. der kunne tænke 

Hvis denne, lille historie har 

vakt noget interesse for at hØre 

mere om veteran roning eller 

til at -- -
at du ligefrem 

lave et hold, da kontakt: Lise 

MeNarnara. ~ er selv kanin 1988, 

men har lyst til at ~ 

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

DER KOM EN HILSEN ! ! ! 

****************~*~** 

-Det var en kold fredag aften. RedaktØren havde 

Roklubben SKJOLD for at overvære KØbenhavns 

Generalforsamling. Hvad var så mere nærliggende 

over i DSRs ellers aflåste klubhus for at se efter, om ikke 

en eller anden meget venlig sjæl havde været forbi med noget 

til DSR Bladet. 

-Det var sent, klokken var næsten 23.30, da redaktøren satte 

nøglen i dØren ind til klubben. 

-Der brændte dog svagt lys enkelte 

nogle af de aktive medlemmer havde 

hyggeaften hin fredag. 

steder i klubben, hvor 

fundet sammen til en 

- RedaktØren låste sig ind på kontoret i bådhallen , travede 

hen til nøgleskabet og fattede nøglen til bladets postkasse, 

der hvis nogen ellers skulle være i tvivl hænger i 

Slyngelstuen. -Skulle der mon være held, dennegang - eller 

var kassen atter tom - som sædvanlig. 

AK JA - som sædvanlig - INTET fra medlemmerne 

SUK! 

-Redaktøren trissede nedenunder igen, gik ind på kontoret 

- hængte nøglen i skabet for så lige i forbifarten at komme 

i tanke om, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne maske havde 

været så flinke at lægge noget i redaktionens skuffe. 

-Hev skuffen ud - OG MINSANTEN - DER VAR KOMMET KORT ! 

-Et flot, sydlandSk udseende stort postkort i farver, 

forestillende Restaurant PAUSTIAN en varm sommerdag med en 

lækker dybblå himmel som baggrund. 

JUBlEE ...... - DET VAR STILET TIL REDAKTØREN t!! 

Der stod: ------..-~~ ~=--- ~) 
"Kære Mette!" ~ "S'. 

måske ses vi aldrig mere, - vi har en lang og stormfuld 

tur foran os og oveni købet er det ved at være mørkt 

Vi har styrket vores legemer på passende langtursmaner med 

Eau de Vie avec [-lyrtilles , chokoladekage med is og æble 

gratin, samt fået et kulturelt indtryk i Paustians store 

haller. 
Kærligst Bjørn, Pernille & Birgitte (OTA). 

REdaktøren var rørt til tårer. Tænk, at nogle af klubbens langtursroere p å 
årets første langtur havde tænkt så langt, at redak tøren skulle have en 
hilsen - og så helt fra PAUSTIAN. 
- I NO RDHAVN' 
Tusin d e t ak til : "Bjørnebanden" - p ostkort mod t ages MED GLÆDE fra diverse 
langture, hvor d e en d gå r hen. - Som et lille ku riosum skal det da med, at 
PAUSTANhuset e jes af Ole Paustian , der for år t ilbage var en ganske dygt ig 
kap roer" i: ROKL UBBEN SKJOLD'!! 



Da de nuværende gamle campinglygter ikke synes at være robuste nok 

og ikke er vandtætte, gik vi på jagt efter egentlige lanterner ( med batterier) 

der kunne gøres fast på en robåd på en smart måde. 

Vi fandt 2 muligheder: 

1. "Havets Nefalygte" 
Denne lanterne fungerer nøjagtigt som den gamle type nefa- cykellygte 

desværre lyser den også lige så lidt 

Batteri 1 stk. 1,5 V 

Pris 75, - kr. uden batterier (!) 

Lanternen var ideelt udformet til at montere på en stage, efter min mening 

må den desværre kasseres på grund af det svage lys -

en cykellygte lyser en del stærkere. 
/ 

( Jeg kan ikke forestille mig. at den er typegodkendt) 

2. "VANDLYS". 

Et vandlys er en lille lysbøje. 

Vand lyset bruges normalt sammen med en redningskrans 

- ideen er. at vandlyset skal hænge på en sejlbåd med 

bunden vejret forbundet med en snor til 

redningskransen. Når redningskransen kastes i vandet. 

vil vandlyset rette sig op og efter en 3D sek. tænde 

automatisk. 

vandlyset er lavet som en orangefarvet plasticbøje, den er temmelig robust 

og den lyser fint. 

På grund af sin udformning og funktion er vandlyset dog en ret klodset 

lanterne - og den har ingen tænd/sluk kontakt. den er slukket når den 

vender bunden i vejret. 

c 

Batterier: 4 stk. 1.5 V 

Pris: 218,- kr. uden batterier. 

Måske skulle man introducere vand lyset som lanterne på 

langture, hvor lysbøjen vil være et nødlys ved kæntring 

i mørke . 

Hvis klubben skal til at anskaffe sig nogle robuste vandtætte 

lanterner, kan det let komme til al koste flere tusinde 

kt'oner - så bør de ihvertfald overleve mere end i el par 

år. 

måske skulle man købe nogle vandlys, det vil ihvertfald 

se dumt ud hvis nogen fik behov for al bruge en som 

cykellygte ... 

Niels Engell 
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Personllgt troede Jeg, at 

medlemsmØdet den famøse tirsdag 

var noget med, at man havde 

sat bordene sammen tLl e t 

langt, at der var dug pa bordet 

og kaf fe, te og kage det 

virker meget mere indbydende 

at møde frem til, end ved den 

sædvanllge bordopstilling med 

den søvndyssende belysning 

over. 

DSRs medlemstal er pt. et pænt 

stykke over de sao. 
ud af de sao medlemmer mødte 

ca. 25 medlemmer op ved 

medlemsmødet 

Det er for få personer til, 

at DSRs bestyrelse og medlemmer 

kan konkludere noget fra mødet. 

Bedre blev det ikke, at ca. 

halvdelen af de fremmØdte 

forlod mØdet, inden at dette 

var slut! 

Forresten: Hvad skete der så 

på mØdet ??? 

Jo, de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer fortalte 

noget om de forskelllge 

aktivlteter der skal ske l 

den kommende sæson, som jo 

netop står for døren. 

25 

Størst diskussion 

om instruktionen 

lemmer i DSR. 

af 

blev 

nye 

der 

med-

Hvordan griber vi sagen an? 

Hvordan får vi uddannede 

instruktØrer til at komme i 

klubben og hjælpe til ved 

spidsbelastninqer der altid 

opstår i begyndelsen af sæsonen 

- altså i apriljuni ? 

Kunne man forestille sig, at 

hver instruktør fik et brev 

med en kalender, hvori man 

har pligt til at afkrydse 

tre datoer der skal benyttes 

til instrukt~on af nye med

lemmer i DSR ? 

Kan man i det hele taget TVINGE 

medlemmerne til at komme og 

hjælpe med at instruere de 

nye roere og dermed kommende 

medlemmer ? 

Det er et stort problem, der 

bør tages op og overvejes. 

Ikke kun af bestyrelsen men 

også af os "gamle" medlemmer, 

der bØr være inte r esseret i, 



2 gange L I SE opfordrer medierrunerne : 

****~************************************ 

STØT KANINERNES VELKOMSTKOMITE 

*********************~******************* 

Mennesker myldrer omkring 

en. Måske kender man nogen, 

måske genkender man nogle 

ansigter eller måske kender 

man ikke en sjæl l 

Tankerne flyver gennem ho

vedet: 

" Hvem er alle disse mennesker"? 

"Hvordan korruner jeg i snak med 

dem ?" 

-"Er de lige så nye og fØler 

sig lidt usikker som jeg?" 

"-Kan de finde ud af alle disse 

korrunandoer?" 

"- Er de lige så Øm fra sidste 

gang, som jeg?" 

Man har så meget lyst til at 

korrune i snak med dem på en 

naturlig og afslappet måde. 

vi korruner tilbage fra ro-turen. 

Folk føler sig både sultne og 

tørstige og har behov for 

noget afslapning efter turen 

på Sundet, inden man tager hjem. 

vi går ind i klubhuset og føler 

os helt fortabte. 

Intet mylder - ingen mennesker. 

Lyset slukket. Store, tyste 

lokaler. 

TrØsten er noget te og nogle 

kiks. Hvis man var modig nok, 

blev man alligevel oppe i daglig

stuen. Skyllede nogle tørre 

kiks ned med te og hyggede sig 

med de få andre. 

- Kan I genkende noget af dette? 

Skal vi ikke sørge for at 

vores nye kaniner ikke behøver 

at opleve det sarrune ??? 11 l 

Lad os 

kaninerne 

samles 

med 

og 

mere 

tage imod 

venllghed, 

støtte og åbenhed. 

VI klarede vores introduktion 

i DSR - men mange er også faldet 

fra. 

Lad os give de nye kaniner den 

vi selv savnede. introduktion, 

Vi har en stor og god' roklub, 

kan sagtens være med 

gøre den endnu bedre 

men 

til 

vi 

at 

at mØde op i, når man er ny. 

Vi ved jo allesarrunen, hvor vigtigt 

det er for kaninerne at de bliver 

vel modtaget. 

Det er DSRs fremtid, det gælder. 

HJÆLP TIL KONTAKT KOMITEEN: 

KANINERNES VELKOMSTKOMIT8: 

(tak på forhånd) 

Mange hilsner: 

Llse McNamara og 

Llse Jacobsen 

SUMMA SUMMARUM 

Bestyrelsen ~Ør forsØge med 

endnu et medlemsmøde snarest. 

Mit forslag er: En god måneds 

tid efter sæsonstarten. 

Reklamer noget bedre (Tapet

ser klubben med opråbl). 

Gør aftenen til en hygge-aften 

- og lad os så få alle klubbens 

tilbud om aktiviteter lagt 

frem - så nye roere såvel som 

"gamle" samt bestyrelse får 

flere inspirationer til gavn 

for DSR. 

Mette Bacher Jensen 

HUSK DET NU 

Få dine skabs-

forhold orden 

Det HASTER, 

sidste frist er 

jo den 15. marts! 

DEREFTER KAN 

ALT SKE. 

Skabsopk I i pper : 

Hr. Niels Engell 

regner med at få 

tra'V'lt den kom

mende tid med 

opklipningen. 

HUSK AT: 

Skabs kort kan 

købes for en 
I 

10-er baren 

BLAT 
ØJE 

BLAT 
ØJE 

FORARETS første 

fest, arrangeret af 

styrmandslauget 

er den 1 B. marts! 

LCEg mCErke ti I op

slagsta'Vlen DSR! 



Han havde siddet og ventet 

under he le gene ralforsaml~ngen, 

at DET v i l l e væ r e b l evet bragt 

pit. bane! 

Som PEO udtrykte d e t: 

Rigtig t h jerteligt t i llykke 

ti l Købe nhavnskredsen mea j ubi

læet!" 

"- Ja, for kredsen har 90 års 

jubilæum i .ir - og nu kan I jo 

så tænke o ver, om det er noget 

der bør feJres! l! 

Lige 

der 

TR!~THLON 

før en 

skal 

hed debat om, hvad 

ske på årets 

hovedgeneralforsamling, forta l te 

Kredsens ungdomsleder, hvad man 

havde tænkt på at ti l byde de 

unge i år - udover langture . 

Nemlig triat h l o n. Foreløbig har 

man i kke fa s tsa t nogen d ato t.il 

disse udfo lde l ser, dette får 

vi forhåbentlig nærmere besked 

pa i god tiden inden at arrange

mentet skal løbe af stabelen. 

Som afslutning på Kredsgeneral

forsamlingen redegjorde Formand: 

Karen STahlschmidt for årets 

EMNE på Hovedgeneralforsamling 

d. 11-12/3: Nedlæggelse af 

Kredsene unde r DFfR (- Se 

andetsteds i dette blad). 

f o rmand. Henning lagde Vor 

for, ved ove rfor generalforsam-

lingen at foreslå man stemmer 

imod det af 

rejste for slag 

side 3). 

Hovedbestyre l sen 

( - Se iøvr igt 

Andre klubrepræsentanter var 

også på tale r stolen for at give 

besyv med. 

Nogle kommentarer: 

Man behøve: r ikke a t ødelægge 

noget. der funger er godt.!" 

"-Er de t. uoverst. igelige arbe j ds-

opgaver. der e r "skyld" i 

fo r s l aget ? " 

"-Kbh. Kredsen er en af de 

kredse, der fungerer bedst og 

vi har mange klubber indenfor 

få afstande. Det vil blive 

uoverskueligt, 

skal til 

sydsjælland 

hvis man f. eks 

formandsmØder 

(hvad 

kørselsgodtgørelse)." 

på 
med 

II Hovedbesty r e l sen kan ikke være 

bekendt at sende forslaget ud 

4 uger før en Hovedgener alforsam

ling. Der skal være t.id til at 

drøfte det. - dette kan ikke gøres 

på de få time r. der er afsat 

ved Hovedgenera l forsam l ingen!" 

"- Hvordan ser vor Kredsformand: 

Karen Stahlschmidt på problemet?lI 

Karen Stahlschmidt: 
"Det er nogle af kredsformæQdene, 

der har bragt forslaget da der 

inogle af de mindre kredse er 

store proble mer. Muligvis vil 

et par af de kredse ikke engang 

have en kredsbestyrelse efter 

deres g ene r alforsamlinger. 

V i ska.l lade være med kun a t 

tænke pA os selv og kan vi være 

med til at hjælpe andre i landet, 

er DET måske en løsning. 

Roningen skal funge re i Danmark 

og ikke kun i Københavns Kredsen. 

vi har de t nemt i vores kreds 

med mange medlemmer, godt 3500 

- hvor de f.eks i Lolland-Falster 

Kredsen kun e r 6-700 medlemmer!" 

NOGET OM RO-ULYKKER 

For l ænge s~den f orb l nde l se med vore s 

l angt ur s styrmandskursus 

i 

l ovede jeg at skri ve noget om 

fo rhold ved r o -u l ykker ~ blade t. 

Held i gvl.s har der ikke været sær ligt mange [" o -ulykke r. 

der har Kostet roenneskel~v. Såvidt Jeg er or~entere t l~gger 

aneallet af omkomne omkr i ng 20. De n s e nesee ulykke, og den 

jeg ke nder bedst er Roskilde ul ykken, som skete ~ efteråre t 

198 2 . 
I grove træk forløb ulykken p å følge nde måde: 

2 bådhold i henholdsvis en 4- åres og en 2-åres inrlgger tog 

på en en-,jags langtur med udgangspunkt fra Roskilde. Ved 

afgangen fra klubben blæste d e t med fri Sk vind fra sydøst,ca. 

9 mJsek, svarende til v i ndstyrke 5. Bådene fulgte fJordens 

øStkyst t.il RiSØ og krydsede he rfra ovel' fjorden ti l Sønderby. 

Ved ankomsten hertll, var der ikke noget synderligt vand i 

nogen af bådene. 

He n pA eftermiddagen, da roeine påbeg yndt.e ti l bageturen. 

var vinden taget til. til hård vi nd s t.ad ~g fra sydøst og nu 

ca. 1 2 m/ sek . svar ende t i l vinds c y r ke 6. All igevel ha vde i ng en 

udt r yk t betænkelighed v~d a e ro ud. Ruten blev p l an l agt ti l 

a e gå langs kysten t ll Øs ts koven og derfr-a med stævnen o p 

i vinden mod et punkt på Øs t kysten nord for Risø. 

4-ares båden kom førs t ove r ~ læ af Østkysten, men man 

blev så opmærksom på, at r oe rne l 2-Ares båden havde reJst 

~rer og v~nkede med disse. Man ve ndte straks om og var 5 

minutter senere ved den anden oåd. som på det te tidspunkt var 

halvvejs sunket, mens roe rne lå i vandet og hagede sig til 

båden. Afst.anden til fJorde ns østkyst var ca. 640 meter. De 

f o rliste roere blev nu tage t o p i 4-åre s båden, der som fØlge 

heraf blev umulig at manØvrere , og d a man forsøgte at lægge 

kur sen om modØstkysten. kom båden til at ligge med siden Imod 

s øernes retning. rølgen heraf var, at både n kæntrede . 

6 per s oner holdt sig t~l .. -ArAS bAden. som man vendte og 

forsøg t e at lænse f o r vand, mens 2 persone r ho l dt s i g t i l 

l-åres båden . som hur t i gt d r ev bort fra d e n anden båd. 
Ef t.er to timer blev li -å r es b åd en funde t af en lystse j ler, 

som f ik reddet 4 mand o mbord. Den S. mand gled ud af sir. 

r edn i ngsvest og gik ned, mens den 6 . mand også forsvandt under 

redningsaktionen. 2-åres båden blev først fundet sent om 

aftenen uden spor af de 2 mænd. Disse blev senere fundet l 

nogle f~skegarn, som de formodentli g t e r havnet l under forsøg 

på at svømme 1 land. 



HUSK AT AFSÆTTE LØRDAG AFTEN DEN 

'8. MARTS ! . 

STYRMANDSLAUCET FEJRER DEN TRA

DITIONELLE: 

"BLAT ØJE FEST" 

Rygter-ne siger, at man i lauget godt kan bruge hjælper-e den aften, så hvis du 

vil se os andre glade, feststemte mennesker i godt humør mens du pukler r-undt 

for- at gøre alle tilpas, er- der- stadig plads på 

medhjælperlisten som hænger-

l'-,å opslagstavlen i DSR ! 

,,---- IND I DINE ØJNE sA BLÅ. sA BLA 
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I begge tllfælde skete ulykkerne unde t' overfarter og i for 

høj sø. Det kan lkke slges ofte nok, at det skal være stllle 

og klart vejr, når den slags overfarter foret.ages. Ved 

Roskilde ulykken skulle bådene have været lagt. op l Sønderby, 

mens man ved den anden ulykke kunne være kommet fint hJem, 

hVlS man havde roet ind i fJorden og krydset, hvor den er 

meget smallere og hvor bølgerne endnu ikke havde fået så stor 

højde. Ved Randers ulykken hand lede læreren korrekt ved at 

forlade båden og begynde at svØmme lnd i samlet trop med alle 

placeret mellem 

med til at holde 

hvis denne ikke 

to årer. Arerne er hule og hjælper således 

folk oppe. Det var korrekt at forlade båden, 

kunne bringes flot 1gen, for ved at blive 

ved denne, ville roan drive længere og længere til havs. 

Desværre var man allerede for langt ude. 

Ved Rosk~lde ulykken var man "kun" 640 meter fra land, 

og i første omgang var "kun" den ene båd forulykket. Den alt 

afgørende fejl her var, at man tog de tre nødstedte roere 

op i 4-ares båden. For det. første nedsættes både:1s 

manøvredygtighed væsentligt ved den skæve vægtfordeling og 

endvldere tog man personerne op .i. den, da man havde rettet 

båden ind på ret kurs. Korrekt 

trække de nødstedte ind enten 

rælingen eller i fanglinen. Men 

handlemåde havde 

ved. at de havde 

det er så nemt 

været at 

hængt l 

at være 

bagklog. Hvad man kan lære af foranståenae er foruden at 

man skal vurdere vejret at man skal være fortrolig med 

bådens og sin egen psyke under bordfyldning og kæntring. Hvis 

man har styr på årerne dvs. at de ikke får lov at: drive 

væk) og ordentligt øsegrej , skulle det være muligt at: 

bringe en båd flot igen. 

men at få tømt den for 

må kraftigt opfordres 

Problemet er lkke at vende den rundt, 

vand 

til 

og undgå nye 

alle, og 

bordfyldninger. Der 

lkke kun vordende 

langtursstyrmænd, at der gennemgås en kæntringsøvelse. 

så kommer vi tll det sidste, Jeg vil nævne i denne omgang 

brugen af redningsveste. Ved Roskllde ulykken iførte 

personerne: 4-åres båden først deres redningsveste, da de 

vendte om for at gå tilbage til den forulykkede 2-åres båd. 

Mindst en af dem fLk lkJ<e lukket vesten ordent.ligt, hvilket 

kostede ham livet, netop som han ellers var ved at blive 

reddet. 



KLUBTØJ pA L AGER wwwww_wwwwww_w __ w_ww_w __ www 

Nu er 2. bestilling effektueret og 

el lill e lager haves stadig i T-shirts. 

ro-shorts. joggingsæt og I"besæt. 

Tøjd leveres af eJ design i Silkeborg, 

der el'" leverandør til flere danske 

roklubber og videre formidles at OSA. 

udell fortjeneste. 

Rotøjet er ikke specielt billigt p.g.a. 

de s må stykantal. Til gengæld kan 

vi få det individuelt tilpasset uden 

ekstra beregning. F. eks. er mange 

træningsdragter al t for korle i ryggen 

til roning. Kombinationer af kold ryg 

og t'on ing er som bekendt en sikker 

vej til dårligt ryg. 

T-SHIRTS f ås i 100% bomuld og i alle 

størr e lser . Farven er mørkeblå krop 

med henholdsvis grønt og rødt kort 

ærme. Der er trykt el lille logo på 

venstr~i PRIS 115,00 kr . 
bryst 

RO-SHORTS fås i kraftig kvalitet ml 

vaskeskind på det mest udsatte sted! 

Farven er klubbens farve: husarbl" 

med henholdsv is grøn og rød stribe 

hver side samt logo på venstre 

lår. PRIS: 125 . 00. 

TRÆNINGSDRA GT fås i samme kvalitet, 

de~ign og hrver .som ro-shorts . 

Tilpasset roers behov for lange rygge 

oq ingen åbne lommer . PRtS 42S , OO. 

NYHED! 
Som noget nyt præsenteres nu vores 

meget flotte løbe/svedesæt i en lækker 

kvalitet. 

Stoffet er vindtæt og man kan åndet 

svede fr it. me n det er ikke regntæt. 

Der e,- pasat refleksbånd på arme 

og b en af hensyn til sikkerheden ved 

løb i mørke . PRIS : 390,00 kr. 

Bestilling og prøv ning af tøj sker 

ved henvendelse til unde rtegnede. 

Mange hilsner: 

Hanne F. Mortensen 

Fotomodel for en 

aften ? 

Vi skull e have vist billeder af t~jet i 

dette nummer af bladet . men af for

skellige årsager, har det ikke kunnet 

lade sig gøre. 

Derfor . venner - i næste nummer 

sker det . 

Vores "TØJ-DAME": Hanne F. Morten

sen HAR meldt sig frivilligt, men 

der skal bruges endn u t o personer. 

En pige mere og en Iflot) frisk fy,-, 

der TØR vise det frem. tøjet altså! 

Du behøve r ikke have model-må~ -

du skal blot se ganske naturlig ud. 

en typi s k r oe r !!! 

- Og ifølge ovennævnte krav. skal 

det ikke undre redaktøren og lITøj

damen" - at medl emmerne nærmest 

vi l st~ I KØ , for at bl ive fotograf

feret og v ist frem i DSRs b lad -OG 

HUSK LIGE pA , AT DSR - BLADET 

bliver udsendt til h e le landet. s~ 

m~ske ligger der en karriere ~ 

model og venter et eller andet sted 

i landet. 

Hvis ingen melder sig. foretager redak

tøren og Hanne Mortensen SELV en ud

vælg else ved gymnas tikaftenerne, hvor 

vi efter egne kriterier udvælger de 

4 bedst egnede personer. HM & MJ ... 

KOM SA UD AF BUSKEN _ VENNER! 

SÆT DIT PRÆG PA MAD LA VNINGEN 

DSR 

Anders And 

DE T SIDSTE STYKKE TID, HAR 

DE T VÆRET FA A F KLUBBENS 

MEDLEMMER, DER HAR MELDT SIG 

FRIVILLIGT TIL A T LAVE MAD_ 

GIV EN HAND MED 

HELT SELV, HVILKEN 

DU VÆLGER 

SLAGS RET 

DU VIL TILBYDE MEDLEMM E RNE_ 

LAD IKKE "TORDENSKJOLDS SOL-

DA TE R" HAVE INDFLYDELSE pA, 

HVI L KEN MAD DU GERNE VIL HAVE_ 

PRØV AT VÆRE IIKOK FOR E N AFTEN!" 

HENNE OM HJØRNET 

__ w __ w_wwwwww _______ w _ _____ ww _________ _ 
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KREDSGENERALFORSAMLI NGEN . . . ... . .. . . .. .. ... . .. . . . .. .. . ........ side 1-9 

9 
STØT "KANINERNES VELKOMSTKOMITE" v. 2 X Lise .. . .... . ......• side 10 I 
HAR DU HØRT AT: ..... . ... . .................. . .. . . . . ........ . ..... side 

HR . NIELS ENGELL SVARER FRU PERNILLE JØRGENSEN .. . .. .. . . . . side 11-12 
13 

VETERAN? HVAD ER DET? VEd Lise McNamara . . .. . . . . ..... .. . . . side 14 
'I LANGTURE 1989 .. . ...... .. . . ..... . ... . .. .. .... . ... . ... . ............ side 

OG LIDT MERE OM VETERANRONING v . Melte Bacher .. . . .. . .. . .. . . side 15-16 
, HOVEDBESTYRELSENS OPLÆG TIL DFfRs HOVEDGENERALFORS .... side 17-19 
I ROWINC IN THE USA ....... . ..... ...... . .. ... ... ..... .... ........ .. side 20-22 

DER KOM EN HILSEN .......... . ... .. . . .. .. . .. .. .. ... . . ............ . side 23 
I "ET PAR LINJER" OM ET MEDLEMSMØDE v . Mette .......... . . . ..... side 24-27 

28 I INDBYDELSE TIL STANDERHEJSNING IDSR ...... .. .. . .... .... ..... side 
NOGET OM RO-ULYKKER v. Pernille Jø'·gensen .. .. ......... .. ...... side 29-32 
KOKKE SØGES ................. . ... . . .. . ..... . ..... . .. . .. . ......... side 33 
RETNINGSLINJER FOR MADLAVNING . . . . .. .. . . ......•. . .. .. . . ...... side 34 

Anders And 

----------- - --- - --- - - - - - -- - -- - -- - ---
INDHE~DELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelses-girokort. Dette 
forefLndes på kontorets dør i bådehallen . 
måneders kontingent. Nye er velkomne 
inden indmeldelse skal finde sted. 

Indbetalingen dækker de 3 første 
til 2 gratis prøvegange i klubben, 

I ----------------------------------------------------------------------------
KONTINGENT: opkræves kvartalsvis forud via giro. Ved overSkridelse af 

\ 

betalingsfrist pålægges et gebyr på 2S kr pr. rykker. Hvis rykker krydser 
forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykkeren, men gebyret vil blive 
opkrævet det følgende kvartal. 

\ 
~~~;;~-~~~--~~~-~~i~~~~~··f;~-~/~~--~/~~-~/;~--~/~~~-~;-~~~~-::~:-~;;-: 
hænde med mindst 3 dages varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at 

I 
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 

I 
udmeldelse ~ar fundet rettidigt sted. og man bør i egen interresse gemme 
glrokvitter~ngen. -Kontingentopkrævnings-girokortene kan ikke anvendes til 
udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse. 

I OBS. IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE, Han er medlem og kontingent
pligtig indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uans et om DSRs faciliteter 

I 
og aktivit~ter benyttes . Eksklusion vil føesL finde sted ved en restance 
~v8rende tl1 ~/2 - l åes kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive 
inddraget ved lncasso. Alle OmkOstninger i focbindelse hermed betales af 

\ 

s ky l<lne cen . 

----- - --- - ----------------------------------------- -- - -- -
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ADRESSELISTE 
Dans ke Studenters Rok l ub , St ran dvæn ge t 55 

2100 Kbh . ø, Pos t g ir o 500 J4 66 , Tlf . 0129 632 6 
HEDLEHSTELEFON 011858 11 

Formand 

Henning Rasmussen 

Normasvej 14. st. 

2000 F 

0146 47 67 

Kapr oningschef 

Reine,' Modest 

Vandtårnsvej 110 

2860 Søborg 
0156 50 54 

Langtursrochef 

Birgitte Pedersen 

Bogholder Alle 77 .111 

2720 Vanløse 
01/4 97 86 

Husforvalter 

Mogens Haut 

Strandvænget 55 

2100 Kbh . ø 
0129 8Lt 99 

Formand 

Ronald Clausen 

Engelsborgvej 44 

2800 Lyngby 

0288 58 86 

Kasserer 

Torben Møller 

Terrasserne lOa 

Himmelev. 4000 Roskilde 

0192 88 73 

Kasserer 

Johan Frydendahl 

Bredesvinget 42 

2830 Virum 

0285 86 05 

Materielforv. 

Erik K. Rasmussen 

Engelstedg. 62 I V 

2100 København ø 
0129 04 99 

Kon ting entkasserer 

Kun skriftlige hen v . 

OSR . Strand vænget 55 

2100 Kbh . ø 
Alt : Kontingentk ass . 

Redaktør 

Mette Jensen 

Cl . Klausdalsbrovej 462 

2730 Herlev 

0294 32 50 

OR lENTER INGSSEK nONEN 

Sekretær 

Ib Jørgensen 

Parmagade 31. 1 . th . 

2300 Kbh. S 

0159 0618 

I nstruktionsrochef . 

Michael Hansen 

Fredensgade 5.1 

2200 Kbh. N 
01 35 34 55 

Kaproningsudvalq 

Jens Andersen 

Per Arnoldi 

Mogens Haut 

M()lion srochef 

K urt Jørgensen 

Tranegardsv . 29B 

2900 Hellerup 

0161 2784 

Sekretær 

Johan Frydendahl 

Bredesvinget 42 

2830 Virum 

0285 86 05 

Public Roelations 

Vibeke Oelfs Jansen 

Borgervænget 78 

2100 Kbh. ø 
0118 47 80 
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VIBEKE DELFS JANSEN 

BORGERVÆNGET 78 ST 
2100 KØBENHAVN ø 
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Aktiviteter j DSR; Hver tirsdag gymnastik kl. 17. 18. 19. 
hver torsdag gymnastik kl. 18. 19. og old boys 17-18. 

Hver lørdag kl. 9-12 badminton i svanemøllehallen. (tilmeldings
liste i DSR). Hver l. søndag i måneden klubaften. fælles 
madlavning. se opslag. Vægtrum og sauna kan benyttes hver dag. 

Orienteringsløb. se nedenfor. 

t:> r i e n 1-..:, e _r :L ri CJ Y--=.":J ~L ø b J. 9 ~3 '9 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

2/4 B Vallø Storskov Køge 

9/4 B Tisvilde Hegn DSR 

16 / 4 B Hessede fierIufsholm 

21/4 Stafet Egedam 

23/4 Gåsehus Ravnsholt 

23/4 DM-lang 

23/4 D Geelskov 

29 / 4 Stafet Vests ko ven 

30/4 B K11nteskoven 

4 / 5 KM-stafet Sorø Sønderskov 

7/5 C Tokkekøb Hegn 

14/5 B Gribskov 

28/5 B St. 'Li. 8øgeskov 

Tilmelding: 

GAsehusløb: Mød op mellem kl. 10 og 

Øvrlge løb: Johan Frydendahl tlf. 
Bredesvinget 42 

<14 dage før) 2830 Virum 

12 

Ol 63 

02 85 

Hillerød 

DSR 

Nordkreds 

SG 

Ballerup 

0 .63 

Sorø 

KFIU 

SNIK 

Hvalsø 

08 Il 

86 05 

(arb. ) 

(priv) 

.t0'O~ 
• • 

li 
( 

• 57 årg. af med lemsbladet for 

DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

(Akademisk & Polyteknisk Roklub) 



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

HERE GOMES THE BRIDE .... 

Marianne Johansen : DSRs tidligere meget aktive langtursroer og 

veterankaproer • rejste ti I USA i marts 1988 i forbindelse med sit job som 

regnskabschef i et større computerfirma. hvoraf moderselskabet findes i USA . 

Det hele skulle være H års udstationeren. hvorfor mange af Mariannes nære 

ro-k ammerater både i "Pinsemissionen" og Veteranafdelingen gættede på. 

hvad Mariannes planer derefter ville blive? 

Ville Karrierekvinden og den. indenfor roningen. meget aktive quinde vende 

tilbage til Danmark og alle os "gamle" nære bekendte eller skulle karrieren 

fortsættes ude i den store verden ??? 

-Et møde i en vandskiklub. skulle komme til at vende op og ned på manges 

gætterier! 

Mar ianne Johansen. der d e sværre ikke havde mulighed for at dyrke favorit· 

sporten overthere. grundet de store afstande. meldte sig istedet ind i en 

vands kiklub. hvilket måske nok "snerper" lidt af roning 

I ved . .... 

-Vand og såda n noget !!! 

Efter få ugers medlemsskab mødte hun Stuart Henney. der er skotte og som lige

ledes var i USA i embeds medfør. 

-Og vupti! 

Efter 9 måneders bekendtskab med Stuart. valgte de to at gifte sig den 4. marts. 

Brylluppet foregik i Ikast Kirke. 20 af DSRs medlemmer var inviteret med. 

både i kirken under højtideligheden og til den efterfølgende store fest der 

blev fejret i Fønix Huset i Ikast City sammen med ialt 90 indbudte. 

-Et næste gæt må så være. hvad Mrs . & Mr. Henney så inviterer til om yderligere 

9 måneder 1. Z t . . - 34 

siden sidst 

DSRs formand : Henning Rasmussen 

- har der været afholdt Hoved-

generalforsamling i DFfR. 

Denne fandt sted i week-enden 

d. ll~12. marts på Esbjerg 

HØj skole . Der var lagt op 

til en generalforsamling med 

en livlig strukturdebat på 

baggrund af de forslag 

hovedbestyrelsen havde 

fremsat om 

kredsinddeling. 

en ny 

Forløbet blev 

dog overordentlig t fredeligt. 

Hovedbes tyrelsen trak efter 

en kort debat sine forslag 

tilbage og l ovede at nedsætte 

et s trukturudvalg med 

repræsentanter fra klubber-

ne. Dette udvalg skal så 

barsle med et forslag til 

Hovedgeneralforsamlingen i 

1990. 

Ud over str uk turdebatten blev vedtaget en del mindre ændringer i 
l ove og reglementer. Her skal omtales t o, nemlig ændrede regler 
for dopingkontrol og indfØrelsen af pengepræmier i dansk roning . 

FISA vedtog f or nylig som det første speci alforbund regler om 
ubegrænset adgang til at fo r e tage dopingkontrol såvel i som uden 
for s æsonen. Det e r glædeligt at se et forbund indfØre regle r , 
der effektivt forsøger at bekæmpe en af idrættens stØrste svøber. 
Der var da heller i ngen problemer med at få vedt aget de ændringer 
til de danske reglementer, der fulgte dette skridt op . De vedtag
ne ændringer i DFfR 's regler fastslår såvel FISA'S, DIF 's som 
DFfR 's ret til at foretage dopingkontrol åre t rundt. Disse regler 
gælder for alle roere . 

Desværre er det ikke alt, der komme r fra FISA, der er positivt. 
Pengepræmier, som allerede er kendt fra udenlandske kaproni nger, 
er nu også tilladte i Danmark . 
Jeg ville have hils t de t velkomment, om vi kunne have holdt dette 
ude af dansk roning. I bedste fald er det overflødigt og i værste 
fal d bliver det en alvo r lig gene for vore regattaarrangører. De 
har mere end nok at gøre uden også at skulle skaffe pengepræmier. 
Man kan frygte, at dette er sta r ts kuddet til, at de kendte hold 
kun vil stille op til d e regattae r, hvor der er store præmier a t 
hente . Roning har aldr ig været en publikumssport, o g jeg ha r 
ingen tro på at dette bliver tilfældet fremover i Danmark. Har 
jeg ret, er der kun et sted man kan hente hovedparten af præmier 
ne , nemlig over star tgebyrerne. Bliver dette t i lfældet, er det 
klubberne og dermed breddearbejdet, der bliver sorteper. 

3 



M E D L E M S M ø D E 

TI RSDAG D. ll. APRIL 

KL.20.15 

pA VERANDAEN 

Reiner v-il fortaelle om 

kaproningsplaner . 

Mic:hael rapporterer om 

instruktionsstarten 

Hv-orhen går 

v-. Birgitte 

årets langture ? 

Gymnastik en helårsaktiv-itet ? 

Orienteri ngssektionen 

hv-ad lav-er de ? 

Johan v-i I orientere OrTl økonomien. 

MotionsarrangerTlenter v-. Kurt 

Ev-entuelt 

Mød op lad os høre dine planer 

og forslag for scesonen det kunne 

tcenkes at andre hav-de tilsv-arende 

planer, således at dine kan blive 

ti I v-i rkelighed. 

32 

STANDERHEJSN N G 

SØNDAG 2.APRIL 

K L. 11 .00 

-Standeren hejses, som saedv-anligt 

akkompagneret af Studentersangerne 

-Bådedåb 

-Faellesspisning på 1. sal. 

- Kaffe/ Te m. lun paere- eller rabar

bertaerte kan købes efter spisningen. 

Tilmelding til spisningen bedes foretaget 

på listen klubben ( se opslagstav-Ierl 

ved baren) eller ved at ri nge ti I kontor

et 01296326, v-or nye automatiske tele

fonsv-arer v-il så modtage besked. 

Mød op tag farTlilie og venner med 

hjaelp rTled at give saesonen en fest

lig start. 

OBS 

Mon der også år v-ed Standerhejs-

ningen bliver auktion over brugt ro

tøj og andre efterladenskaber fra de 

opklippede skabe 

mene ? 

orTlk I ced n i ngsrum-

Dette kan få at se, hvis møder op 

til Standerhejsningen . 

5 



****~*********************************~**** 

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

CHECKLISTE TIL KONTROL AF KORREKT 

UDFØRT ROTAG_ 

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

****~************************************* 

I denne måned skal roerne på vandet. Vi har mange nye roere, der igen skal til 

at vænne sig til at udføre et rotag så korrekt som muligt. 

Flere har trænet i roergometer i vintersæsonen, og her har redaktøren bemærket, 

at en del af de nye roere har svært ved at udføre korrekte rotag. Et roergometer 

kræver den samme teknik som i roning i både, derfor har redaktøren fundet en ar

tikel i RONING nr. 1, 1981 - hvor den daværende landstræner Bent Serup havde 

nogle faste "blå" sider i bladet som en specialsektion. 

Selvfølgelig er det bedst, at roningen læres "in natura" - altså i båden, men 

nedennævnte kan måske bruges som en hjælp til nye roere, der måske føler det 

er svært at koordinere arme og bens arbejde med selve rotaget. 

FREMSTRÆKKET 

l. Aren skal føres direkte ud 

fra kroppen med samme hastig

hed som den blev trukket ind 

med. 

2. Sædekørslen starter roligt 

og gennemføres uden accelera

tion. 

3. Hænderne skal føres forbi knæ

ene inden kørslen påbegyndes. 

4. Aren skal drejes lodret under 

selve fremkørslen. 

5. Overkroppen bøjes frem, samti

dig med at der køres på sædet, 

således at der er kontakt mel

lem overkrop og lår, når kør

slen er færdig. 

6. Aren fØres i en jævn bue mod 

vandoverfladen( hænderne lØf

tes under s~dste del af frem

skørslen) . 

7. Der køres ikke længere på sædet 

end at underben når lodret. 
30 

INDSATSEN 

l. Vandet fanges lige under blade~ 

og dette sker vgd at lØfte 

de løst strakte arme. 

2. Arebladet skal dækkes helt 

af vand, inden bensparket sæt

tes ind. 

3. Dette sker ~ en fortsat og 

rundgående bevægelse, som en 

naturlig fortsættelse af frem

strækket. 

4. Indsatsen sker så hurtigt, at 

sædet ikke når at "stå stille" 

fremme. 

VANDARBEJDET 

l. Vandarbejdet indledes ved, 

at lårmusklerne arbejder. 

2. Musklerne i skulderpartiet 

og armene "hænger" i strakt 

stilling ~ fØrste del af taget. 

**************************** ********************************* 
-OG HER ER sA DSRs KLUBT0J_ 
********************************* 
De tre første, der meldte sig til "FOTOMODEL FOR EN AFTEN" - ses her iført 

DSRs smarte klubtøj . 

Modellerne er fra venstre: Vibeke Jansen , Hanne Mortensen. repr. i klubtøj og 

Jens Kaae, ihærdig langtursroer og kommende langdistancekaproer . 

Som det fremgår af billederne har tøjet god pasform. så man kan gå ned på hug -

eller posere som Jens Kaae, længst til højre - uden at bukserne revner bagi ! 

-Og en rettelse! 

Vi skrev i sidste nummer af bladet, at ro-bluserne koster 125 kr. Det er AL T for 

meget. 

Prisen er KUN 60 kroner 

Vibeke Jansen, Hanne 

Mortensen og Jens Kaae 

ses her iført det smarte 

klubtøj. 

Rygterne siger, at de 

tre modeller allerede er 

ved at tegne kontrak-

ter hos 'scandinavian 

Models om fremvis-

ning af sportstøj på 

diverse modemesser rundt 

om i landet! 

7 



************************************~*** 

VETERAN DAME (MI N _ 27 AR) SØGES __ _ 

************************************~*** 

3 af klubbens aktive damer søger li. dame med henblik på kaproning i dobbelt

firer . 

Vi kan lige så godt smide kortene på bordet med det samme og fortælle interes

serede at roningen i dobbelt-fireren skal tages seriøst og at der skal trænes 

minimum 2 gange pr. uge i den bådtype på Bagsværd Sø ! 

Meningen er så den. at vi udover de to gange roning ugentlig fordeler 

i mindre bådtyper som 2X og lX. 

-Her trænes der så efter nærmere aftale med den enkelte om. hvor mange 

dage om ugen man udover træningen i dobbelt-fireren skal træne i de mindre 

bådtyper. 

Det er ikke en sparringspartner der skal bruges her. men en quinde. meget 

gerne tidligere kaproer. der ved hvad der skal til for at "gå ind på" et dobbelt

firerhold . 

Du skal være præcis når vi aftaler et mødetidspunkt, ligeledes ser vi gerne 

at du ikke skal rejse på ferie hele sommeren, da dobbelt-firer projektet i 

så fald ikke kan realiseres. 

Har du ikke roet kaproning før. men dog alligevel er blevet en del motiveret 

ved at læse dette her . og føler at du kan overholde de strenge betingelser 

vi stiller dig. foretager vi gerne oplæring i at ro i outrigger med 2 årer. 

VETERAN QUINDE HOLDET HAR SAT SIG FLG. MAL FOR ROSÆSONEN 1989: 

Så meget deltagelse i løb for veteran roere som muligt, her kan følgende nævnes: 

20. - 21. maj : FORARS REGATTA PA BAGSVÆRD Sø : 

3, juni 

17.-18.juni 

1. - 2. juli 

Lørdag: lIX- veteran 

Søndag: 2X. veteran. 

( Og så "plejer" der iøvrigt også at mix-veteranotterløb ved 
denne regatta). Distance: 1000 meter! 

RINGSTED SPRINTERKAPRONING 

2X. kvinder veteran 

lIX-, kvinder veteran 

Distance: 500 meter ! 

BRABRAND REGATTA 

Lørdag: 2X- kvinder veteran. 

SORØ REGATTAEN 
Lørdag 2X, kvinder veteran 

Søndag 2X, kvinder veteran OBS*** Der er også mix-veteran 
2X, så her mangler VI altså en stærk og frisk sculler
mand der TØR ro med en kvinde ( og som kan hive 
kvinden over banen i et adstadigt tempo !!!) 

28 

almindelig kanaltur 

lig gad fart på, når den går 
ud af havnen. Når man befinder 

s ig på denne strækning, spær

rer molen mellem Kronløbet og 

Trekroner endvidere for udsy

net o ver havet, så flyvebåde

ne fra Malmø først bliver syn 

lige, når de farer igennem 

Kronløbet ( og samtid ig bliver 

vi først synlige for dem ). 

Den korrekte rute er en blød 

bue ind mod spidsen af Sund 

molen og videre mod spidsen af 

Redmolen og så videre mod 

Langel iniefyret . 

9 
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FORBUDTE OMRADER 

Til Trekro ner er der iø jeblik

ket adgan g for budt , ligesom 

der er til Frihavnen, til Hol

mens område og til B&W ' s om 

råde. Sandsynligvis bliver 

Trekroner åbnet for o ffentlig

heden engang , når fortet er 

færdigrenoveret. 

LYNETTELØBET 

Adgang til Københavns havn knn 

også ske via Lynetteløbet. Her 

skal man imidlertid strak s s ø

ge o ver til Langeliniesiden, 

når man er kommet ind i ha v nen, 



BØVS 

MADS PALLESEN, der den aften var 

bar vagt, prøvede OGsA "Westfalsk 

Bønnegryde" - og måtte erkende, 

at retten nok var FOR krydret 

for ham ... 

(Men kokkene tænkte selvfølgelig 

logisk og fidusen gives herved 

videre !) 

Jo mere retten bliver krydret, 

desto flere drikkevarer. bliver 

der s o lgt i baren ! 

Hvad i alverden hedder d~l, jeg laver? 

26 

Vi s kal den forbindelse også lige 

nævne at Hr . Bo Leth . -ved 

klubaftenen ved -(den med 

bøfferne )- stod for desserten . en 

lækker Ymerrand der bare smagte 

MØF . . . 

- Så det korte af det lange er : A T 

DSRs MANDLI CE MEDLEMMER faktisk 

ikke er HEL T dårlige i et køkken. 

UFFE LUNDSCAARD . hører normalt til 

de mere aktive. når der skal laves mad 

i DSRs køkken . 

Kokkererer normalt sammen med Niels 

Engell. men går dog ikke af vejen for 

at tilberede maden sammen med andre. 

- Som det fremgår af billedet har Uffe 

Lundsgaard HEL T overblik over situati-

onen - der røres gryden med den ene 

hånd grydelåget holdes den anden 

hånd. og der er endog TID til at se op 

fra arbejdet ! 

nå r op i vandoverfladen. Ro 

enten den ene eller den an 

den vej f o r bi dette områd e , 

men lad være med at krydse 

på tværs hen over det . 

SLUSEN 

Området F lige f ør Sjælla nd S

broen er markeret som for-

budt område . Dette forbud kom

mer ikke f ra officiel side , 

men er fra klubbens side . 

Strømmen er her meget stærk , 

og DSR v il ikke tillade sine 

r oere at ro reellem bropillerne. 

Risikoen for at båden drejer 

på tværs er alt for stor . Ska l 

man f o r bi her , går ruten igen 

nem s l usen , som er åben dgl . i 

alm . arbejdstid , og som man i 

øvrigt kan få lukket op ved at 

ringe på de n ringek lokke , der 

sidder på e n pæl i havnen et 

s t ykk e før slu sen . 

TILLÆGNING 

Tillægning i havnen vil næsten 

overa lt være ved højt bolværk , 

og der gælder de sædvanlige 

retningslinier . Bind fangliner 

ne modsa t hinanden - enten beg

ge ind mod båden e l ler begge 

væk fra båden, og med så me 

get slæk , at dønninger kan 

afbødes. Bind roret så det 

vender væk fra bolværket el

ler tag d e t helt af . Tag årer

ne ud af svivlerne og l æg dem 

ind i båden incl. årebladene . 
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Og så - fastgør fende rne på en 

måde, så de ikke ka n g lide til 

siden eller op i båden . I 

havnen vil der ofte s lå dønnin 

ger ind og det er faktisk lidt 

af en kunst - men abso lut nød

vendi~ - at fa s tgøre fender ne , 

så de ikke glider indenbords, 

når båden vipper . Al t for man

ge skader på ræling , svirvel , 

ror mm . er forårsaget af då r 

lige fortøjninger . Sku ll e man 

have glemt at få fende r e med, 

må man enten placere sig ud 

for nogle gummidæk eller lade 

en per son blive i båden . 

J 

OPLÆGNING 

Er det blevet for hårdt vejr , 

eller må man af anden grund 

opg i ve at ro tilbage til DSR , 

er der 3 gode eller rimelige 

muligheder for at lægge båden 

op . Dels er der roklubberne 

ARK og DS på Islands brygge 

og Københavns roklub ved Tøm

mergraven i Sydha vnen, og dels 

er der lystbådehavnen ved 

Langelinie , hvor der også lig 

ge r 2 roklubber. ( B&W og DFDS ) 



EN OPLEVELSE FOR FRK. 

SIGGAARD! 

Det var virkelig en oplevelse, 

specielt fordi absolut INGEN 

kunne andet end italiensk, men 

på den måde blev jeg jo tvunget 

til at lære noget - jeg er dog 

pt. endnu ikke i stand til at 

oprette et aftenkursus i 

it:aliensk! 

Folkene var utroligt flinke og 

jeg kunne få det: 

præcis som jeg ville have det. 

Jeg føler virkelig at jeg har 

fået en masse ud af mit ophold 

både i romæssige som i andre 

sammenhænge. 

Derfor vil jeg benytte lejligheden 

tl.l at takke Dansk Data Elektronik 

fordi de gjorde det muligt for 

mig at tage derned. 

Regitze 
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GYMNASTIKKEN 

FORTSÆTTER 

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

V i ntergymnasti kken 

ti rsdag og torsdag 

fortsaetter hele apri I, 

idet timen kl. 20-21 

dog falder bort fra 

og rrled d. 4/4. 

SOrrl noget nyt. fort

saetter gymnasti kken 

fra 2. maj 

-og sommeren igen

nem hv-er ti rsdag 

kl. 18.00 19.00. 

MVH. 

Ib Jørgensen 

********************************************************************** 
**********************************~ 

DSRs MANDLIGE MEDLEMMER 

KA- BARE DET DER ... 

HER 
LIG 

TÆNKER REDAKTØREN 
pA MADLAVNINGEN ... ) 

SELVFØLGE-

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

Som et apropos til de mandlige medlemmers flotte udfoldelser udi madlavning for 
klubbens øvrige medlemmer. heraf også mange kvindelige - bringes her en arti
kel fundet i KVINDENS HVEM. HVAD. HVOR 1952. 

DEN I DEALE HUSTRU har en god appetit. 

Kvinden som ove"alt ellers er samfundets 

charme. vil altid befinde sig uvel ved 

en middag for gourmet' er . hvor opmærk

somheden. som de ikke ønsker delt 

med noget eller nogen. helt vier sig 

det. som står på bordet og er i glassene. 

HeldigviS er dette ikke længere 

tilfældet. En god middag er i dag 

ikke vellykket, hvis der ingen 

damer er tilstede. Ikke dest:o 

mindre er det pudsigt at se, hvad 

man i 1840-50 skrev om kvinden 

i forholdet til det spiselige, 

måske var der et lille korn af 

sandhed i 
hævdede 

det: Unge mænd skulle. 

nen st:ore fra nske kok Bri l lat 

Savarin, ved 

måltidet ikke beundre deres tilkommen des 

smukke øjne, yndige smil eller skinnende 

tænder, men derimod nøje undersøge, 

hvordan den unge dame forholdt sig 

Det var l begyndelsen af det 19. til det . der blev serveret. Hvis denne 

århundrede ret ualml.ndeligt, at regel blot blev fulgt . ville mange ulykke-

kv lnder var tl.l stede ved store lige ægteskaber og katastrofale skilsmis

måltider og da i særdeleshed ved ser undgås: 

sådanne, hvor den kulinariske kunst Iagttag hende koldt , skrev han videre. 

vl.rke lig udviklede sig. En af de Har hun en god appetit? Tager hun det 
berØmteste franske madkunstnere med ro) 

Grimod de la Reyniere skrev: 
13 



REGITZE SIGGAARD HAR VÆRET PA 
TRÆNINGSLEJR I ITALIEN HELT ALENE. 

-Fuld af panik, forventning & 
f o rhåbninger drog jeg afsted 

til Italien, nærmere bestemt 

PIEDILUCO ( Vesteuropas Romekka) 

ca. 100 km.nord for Rom. 

Efte r 12 

ADVARSEL ... 

Alitalia 

timers 

Flyv 

») 

rejse 

aldrig med 

utrolige 

forsinke lser) nåede jeg kl. 02.00 

til bestemmelsesstedet, hvor 

jeg indlogerede mig på Hotel 

Casa Lago der heldigvis er 

åbent på slige tidspunkter!!) 

22 

Næste dag (sØndag) gik j eg til 

rocentret, hvor the big boss 

himself, Thor Nielsen fra Norge, 

havde travlt 

træningssamling, 

dog udleveret 

single-sculler 

bådemanden- New 

med en 

men jeg fik 

en god 

af Tony 

Zealænder) , og 

tog ud på den pragtfulde, s o lbe

skinnede & spejlblanke s ø. 

Tog derefter tilbage til hotellet 

og forhØrte mig fort på mit på 

daværende tidspunkt "lidt'" 

mangelfulde ita lienske) 

-Hv ad tid der var middag!" 

_" Kl. 19 . 30!" 

-O.K., og derfor kom jeg klokken 

19. 32 ned til en FULDSTÆNDIG 

mørkelagt 

Øjeblik, 

spisesal (troede 

at der var noge t 

helt havde misforstået) , 

et 

jeg 

men 

forhØrte mig dog i rece ptionen. 

-"Om jeg ville have mad nu?" 

- ... Joh ... tak! 

-"Denne vej portieren gik ind 

i spisesalen, 

voila et 

tændte lyset og

stk. bord dækket 

til een person ..... MIG! 

FØlte mig fuld s tændig som i en 

scene fra "Halløj på 

Badehotelle'C"! 

" 

****************************~***** 
**************~******************* 

Udtagelseskriterier for kaproere . 
********************************** ********************************** 

I " I ndbydelser til kapron inger 1989" er følgende at læse: 

VERDENSMESTERSKABER FOR TUNGE OG LETTE DAMER OG HERRER I BLED 

DEN 4. - 10. SEPTEMBER 1989. 

Med den fremlagte plan for Danmarks Rocenter (DRC), er det forlods lagt 

fast. at kun hold tilknyttet DRC kan blive udtaget i følgende bådtyper: 

Herrer 

Damer 

Herre letvægt 

Dame letvægt 

4x-, 2x , 4- og 2-

4x- og 2x 

1x, 2x, 4- og 8+ 

lx og 2x 

Øvrige hold, der ønsker at blive bedømt med henblik på eventuel 

VM-udtagelse må stille op ved mindst 3 internationale regattaer, heraf mindst 

2 i udlandet. 

Kandidaterne skal ved disse regattaer vise resultater. der godtgør, at holdet 

kan opnå en VM finaleplads . 

KU (kaproningsudvalget ) vil være tilstede Ratzeburg. Grunau. Luzern samt 

ved Den Internationale Københavns r egatta. 

NORDISKE MESTERSKABER I OSLO DEN 5 . -6. AUGUST 1989: 

Holdet til NM og den efterfølgende revanceregatta. vil blive sat af KU og 

trænergruppen i DRC. 

Ved Brabrand Regattaen. den 17.-18 . juni. vil der ske udtagelse af hold. 

til deltagelse i løb, som DRCs mandskaber ikke kan sætte. 

Løb af denne karakter vil blive offentliggjort. så snart endelig 

holdsammensætning har fundet sted i DRC . 

JUNIOR VM I SZEGED, UNGARN. DEN 31. JULI TIL DEN 6. AUGUST 1989 . 

På baggrund af iagttagelserne ved Forårsregattaen den 20 . 21. maj, vil 

eventuelle åbenbare VM- kandidater blive udtaget. 

Ligeledes på baggrund af iagttagelserne ved Scandinavian Open , vil de r af 

KU og trænergruppen ved DRC blive udtaget en bruttogruppe . 

Bruttogruppen vil blive inviteret til en træningssamling ved Bagsværd Sø. 

den 29 . maj til 4. juni. hvor roerne vil hlive vurderet med henblik på sam-
15 



(Rochefers tilsyn) 

så vel revner som skader skal noteres og underskrives, ligeledes skal en 

færdiggjort skade slettes og underskrives af den, der har færdiggjort den. 

Rochefen må gerne holde øje med. at skader bliver noteret og i tilfælde af 

mangelfuld angivelse eller unøjagtig terminologi = fagudtryk, at få det nærmere 

oplyst af rette vedkommende. 

Rochefen skal sikre sig, at værktøj m.m. bringes tilbage på sin plads, og 

at det Er der. Ellers får vi for store udgifter i genanskaffelser, hvis der sløses, 

eller den næste bruger ikke kan finde det. 

NB . 

Når det noteres i skadesprotokollen om utæthed . uden at det kan angives, HVOR 

vandet kommer ind, skal det noteres om det drejer sig om meget eller lidt vand. 

Er det kun lidt vand, kan båden anvendes på korte ture, hvis der bliver 

behov for både. Styrmanden skal så prøve at finde ud af. hvorfra vandet kommer 

ind (Tæthedsprøve) . 

Hvis det er meget vand, bør båden hurtigst muligt tæthedsprøves. Foretages 

prøven ikke straks, hænges skiltet "Tæthedsprøves" på båden og på bådtavlen. 

og det noteres i Skadesprotokollen . 

Både, der er mærket med skiltet "Tæthedsprøves" . bør rocheferne snarest 

få tæthedsprøvet. så den kan blive repareret for hurtigt at komme i brug igen .. 

Rochefen får et hold til at sætte sig i båden ved ponton'en eller scullerpon

tonen og ser så efter HVOR det er at vandet kommer ind, evt. med et erfarent 

medlem ved siden af, der kan notere, hvor det er - da det kan være flere steder. 

Skal ligeledes også kontrollere for- og agterrum. 

FIK DU TILMELDT DIG TIL INSTRUKTØR

KURSUS I DSR den 15.-16. APRIL ??? 

Sidste tilmelding er te>rsdag d. 13.april 

Kurset 'Vil bl. a. i ndehe>lde følgende emner: 

Modtagelse af nye kaniner. 

Bassin instruktie>n af kaniner. 

Bådenes indretning og behandling. 

I nstru ktion på 'Vandet. 

DSRs klubhus. 
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Mic.hael Hansen 

I nstr. roc:hef. 

.. 
I 

DANSKE STUDENTERS ROKLUB FEBRUAR 1989. 

Retningslinjer for Rochefers tilsyn med medlemmers behandling af 

klubbens materiel. 

ANSVAR: 

En del af Rochefens job består i at sikre materiellets rette behandling. 

naturligvis for at forhindre skader. Konstaterer Rochefen eller mandskab fejl eller 

mangler ved båd eller tilbehør, skal det straks rettes. Kan det ikke det. må båden 

ikke benyttes. 

Skader og mangler skal straks noteres Skade-protokollen, for at det ikke 

glemmes. 

Beskadiges både eller dele til dem, eller konstateres gammel skade eller 

mangel, må de ikke benyttes, og så skal nogen reparere dem. Alt det skal ikke 

hænge på de få medlemmer af Materieludvalget alene. En del af det arbejde skal 

udføres med deltagelse af medlemmerne. 

Er der opstået en skade, fundet en gI. skade eller mangel. skal rochefen se til, 

at der straks tages skridt til reparation. ( Se senere) 

SALEDES SKAL MATERIELLET BEHANDLES. 

- og det holder Rochefen øje med. 

Der bæres kun een åre ad gangen. Aren bæres korrekt med bladet fremad . 

Når en åre lægges på jorden/beton, på enden af pontonen så vel som i den åregang, 

der vender ind mod pontonen, da at dette sker med den hule side nedad. så 

malingen kun slides på årebladets ende. 

-At åren smøres i lommen før start. 

-At både tages ned eller sættes op på hylde med 2 mand/ piger i hver ende . 

Det gælder både 2- og 4-åres både . Dette dels af hensyn til ryggene dels hvis 

hænder eller stævn ikke er helt tørre , fordi stævnen kan glide ud ad hænderne. 

Det er flere gange sket med skade til følge. 

Hvis der ikke er en 4 'de person til at hjælpe med at få en 2-åres båd løftet op 

på hylde, bør man lade båden I igge i bådvognen . 

-At både lægges rigtigt på bådvogne, så sidestøtternes ender ikke kommer 

til at trykke ind på bordene. og der skal vises særlig opmærksomhed med det ved 

forenden af både , hvor disse er bredest. Trykker de på bordene, kan det medføre 

øjeblikkelig revnedannelse, eller den kan opstå under kørslen, især når en vandfyldt 

båd køres I trækkes op af vandet. 

2-åres både lægges på vogne til 2-åres, og 4-åres både lægges på vogne til 4-

å res. 4-åres vogne vil blive særligt markerede. 

17 



(Rochefers tilsyn l 

At styrmanden før start efters er sin båd for fejl og mangler. f. eks 

bundbrædders placering. løse skruer. evt. brækkede eller delvist brækkede 

båddele eller mangler. Defekte og forkert placerede bundbrædder har forvoldt 

mange revner i årenes løb . 

-At både. der tages op af v andet på en i vandet udkørt vogn. skal føres mod 

slæbestedet lige ud for slidskens midterlinje og parallelt med denne. hvilket vil 

svare omtrent til midterlinjen af den udkørte vogn. Dette for at forhindre. at 

båden kommer skævt ned i vognen og derved bliver vredet. når den falder på 

plads . så vel som den kan blive ramt af vognens bagerste sidestykke på 

bordklædningen. Revnedanneisel . Se også til. at båden kommer til at ligge 

rigtigt vognen. så vognens sidestykkers ender ikke kommer til at trykke på 

klædningen. ( Revnedanneisel Det er naturligvis særligt kritisk. hvis der er vand 

båden. 

- At både spules ordentligt. så urenheder virkeligt kommer ud . Er der f. eks 

efter spulingen stadig sand i båden. skal spulingen gøres om. 

-At både og båddele er ordentligt aftørret både ind- og udvendigt. Også 

under listerne. for der hænger mange vanddråber. Det sker tit . at gulvklude 

ikke vrides ofte nok. så der aftørres med FOR våde klude . Er båden ikke 

ordentligt aftørret. skal det gøres om . Er lakken langs kølsv inet mat eller grøn 

af mug. skal båden straks sættes til reparation for at forhindre råd i kølbord. 

kølsvin eller køl. 

Rochefer må sikre. at materiel efter brug kommer på plads og den RIGTIGE 

plads. Findes en ting ikke at være på plads eller den rigtige plads. kan Rochefen. 

hvis han/hun ikke selv gør det. bede et eller flere medlemmer straks at sørge 

for det. 

Før en båd sættes på plads. skal alle bundpropper være skruet ud og lagt 

båden. forrummet ved siden af hullet. sidderummet ved kanten af 

styrmandssædet og agterproppen sættes i flagbøsningen . 

Propperne skal skrues ud. fordi de irrer fast hvis de sidder i i flere måneder 

(f. eks . et helt tørt forrum l. Skal de så tages ud sidder de ofte så fast. at 

vingen på proppen brækker af. 

Før en båd sættes på plads. skal alle luger og lemme til for- og agterrum. 

åbnes af hensyn til udluftning af fugtighed. 

Mangler der noget i en båd. der ønskes anvendt. må der ikke lånes fra andre 

både . Enten må originaldelen findes. eller båden må ikke benyttes. Ellers kan 

vi få en kædereaktion. og delen/e kommer måske. sandsynligvis. ikke tilbage på 

den rigtige plads. og så !!!!! 
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(Rochefers tilsyn) 

Af hensyn til jævn benyttelse af alle både. skal der indføres en rotations

ordning . Rotationen starter straks ved sæsonens begyndelse . fordi bådene gennem 

vinteren har ligget i en tør. lun bådehal. Rotationsordningen kan efter nogen 

tid blive stoppet. hvis der er en rimelig god anvendelse af alle både. Rotationen 

vil være angivet på bådtavlen med tal ud bådnavnene med nr. , som den. der 

først skal ud o. s. v .. Rochefen skal holde øje med. at rotationen overholdes. bl. a. 

ved at sørge for. at styrmændene konsulterer tavlen før de indskriver sig . 

Medlemmer skal rette sig efter Rochefens anvisninger. Sker det ikke. skal 

Rochefen meddele det til Motionsrochefen. 

HVIS SKADEN ER SKET. 

Rochefen kan selv gå hen til de returnerede både . dels for at få at vide. 

om der er· bemærket noget vedr. materiellet. dels for selv at inspicere. Det er 

jo sandsynligt. at der er nogle. der forsøger at undgå at bemærke mindre skader. 

fordi de har værktøjsskræk . 

Små skader kan udvikle sig til større skader. hvis de ikke tages i tide. Ser ro

chefen noget. må han tage affære. hvis styrmand/mandskab ikke selv har 

bemærket det d. v . s. sætte dem igang. 

En båd med en skade. ny eller gammel. på faste eller løse dele skal sættes 

til reparation straks . Først sættes reparationsskilt ved bådens navn på bådtavlen. 

og dernæst hænges reparationsskilt på selve båden . Så noteres skaden i 

skadesprotokollen underskrevet af styrmanden. 

En båd sat til reparation må naturligvis ikke benyttes. 

Det er en del af Rochefens arbejde at være styrmanden og mandskab 

behjælpelig med at starte reparationen af en skade. hvis de har problemer med 

det. Han/hun forklarer/viser . hvordan det skal gøres såvel som henvise/vise 

medlems-værkstedet. hvor værktøj og materialer er. 

Skadens art afgør. hvor mange arbejdsprocesser der er i den. og hvorledes 

den skal begynde . I nogle tilfælde kan første proces udføres straks . I andre til

fælde må båd eller del sættes til tørre først. I tilfælde af større revner . kan båden 

straks lægges op igyngen eller på bukke. og revnen skæres op. ( Se reparations

beskrivelse for revner ,. 

Revnen kan markeres ved at sætte et stykke tape ved den . Mindre revner kan 

i første omgang lukkes med vandfast tape på bådens yderside. men skal naturligvis 

noteres om. hvad der er gjort. Styrmænd/mandskab skal notere sig på tur. hvor 

vand trænger ind og få det noteret. 

Stumper. der er slået/brækket af f. eks. af åreblade . bedes lagt båden og 

nævnt i skadesprotokollen . 

Reparations bes krivelse af skader findes en mappe på værkstedet. 
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Disse hold har herefter mulighed fo r ved deltagelse i regattaerne i Brabrand 

(den 17. 18. juni) og Sorø ( den 1 . -2 . juli) at kvalificere sig til VM 

deltagelse . 

Eventuel endelig Vm udtagelse vil ske senest efter Sorø Regattaen. den 1 . -2 . 

juli. 

MATCH DES SENIORS: 

Match des Seniors afholdes Amsterdam. den 22 . -23 . juli. Hvis der er 

konkurrerende hold samme bådtyper. vil resultaterne i s enior 

A I -lØbene lørdag og søndag ved Brabrand 

Regattaen. den 17. -18. juni. ligge til grund for fremsendelse af anmeldelser 

til MdS. 

DFfR sender en mandskabsleder med til arrangementet. Denne vil få til 

opgave at koordinere den praktiske del af arrangementet samt til at være 

DFfRs repræsentant på stedet. Det bemærkes. at dette ikke indebærer 

ændringer kaproningsudvalgets tilskudspolitik forbindelse med 

arrangementet. 

DFfR stiller ikke landsholdstøj til rådighed ved MdS. 

DANMARKSMESTERSKABERNE FINDER STED pA SORØ Sø. DEN 16 . 

SEPTEMBER 1989 . 

DET BEMÆRKES. AT DISTANCEN VED SAMTLIGE DANSKE REGATTAER 

(bortset fra Holstebro) FOR JUNIOR MB. IKKE SOM ANFØRT ER 1.500 

METER. MEN 2000 METER. 

SENIOR A-2 

Aftalen mellem kaproningsudvalget og regattaarrangørerne om. at der stedet 

for Senior-B udskrives løb i Senior A-2. gælder fortsat i 1989. 

Formålet med ændringen var. at give roerne. der er startet som kaproere 

i en sen alder. eller roere. der ønsker at træne på et lavere niveau end 

den absolutte elite. mulighed for jævnbyrdig konkurrence. 

Det er aftalt. at ingen roer kan starte i både Senior A og Senior A-2 ved 

samme regatta . 
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********************************* 

KAPRONINGSTERMINER IND- OG UDLAND 

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

22.-23. april 

29.-30. april 

15 . -maj 

20.-21. maj 

4 . juni 

17.-18. juni 

1. -2. juli 

29. - 30. juli 

5 . august 

12.-13. august 

26.-27. august 

2. september 

3. september 

16 . september 

23. september 

23. -24. september 

14. oktober 

14. oktober 

2. april 

22 . -23. april 

2. maj 

13.-14. maj 

20.-21. maj 

27.-28. maj 

3.-4 . juni 

10.-11. juni 

16 . -17 . juni 

24. -25. juni 

1. -2. juli 

8 . -9. juli 

22.-23 . juli 

1. -6. august 

5. - 6. august 

5. -1 O. september 

16. september 

Københavnerstafetten . Københavns Havn 

Odense Regatta. Langdistancekaproning (outriggere) 

Bygholm Regatta 

Forårsregatta. Gladsaxe Rostadion. Bagsværd Sø 

Sprinterkaproning. Ringsted 

Brabrand Regatta 

SorØ Regatta 

Den Internationale Københavnsregatta. Bags værd Sø 

Skolekaproning • Bagsværd Sø 

DFfRs J\.rgangsmesterskaber og Abne Jyske Mester skaber . 
Holstebro 

DFfRs junior Regatta . Maribo Sø 

Vikinge Regatta . Kerteminde 

Begynderkaproning. Sorø Sø. 

Danmarksmesterskaber. Sorø Sø 

J\.lborg Regatta 

Efterårskaproning. Bagsværd Sø 

tROathlon 1989. Københavns Roklub 

"Head of the River". Silkeborg Roklub 

-OG UDLANDET ! 

Amsterdam . Head of the River 

Piediluco. Italien 

Gent. Belgien 

Mannheim og Breisach (junior) V. Tyskland 

Vichy (France) og Lugano (Schweiz) 

Duisburg. Vesttyskland 

Nottingham. England 

ZUrich. Schweiz 

Tampere. Scandinavian Open. FINLAND 

Ratzeburg. V. tyskland 

Macon. France 

Duisburg. V . Tyskland 

GrUnau . nDR 

Amsterdam 

Tampere. Finland 

Luzern. Schweiz 

Amsterdam. Holland - Match des Seniors 

Sieged. VM junior er. Ungarn 

Bydgoszcz. Polen 

BLED. VM-se niorer Jugoslavien 

Vichy. France FISA- Veteran Meeting (VM) 
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Hvis hun gør det og hilser hver ret 

velkommen uden at forsyne sig to 

gange. er hun alvorlig. tålmodig og 

hengiven . Gift Dem med hende. hun 

vil blive den ideale kammerat i dårlige 

og gode tider. Hun vil aldrig tragte 

efter andet end det. De -<an byde 

hende. 

Har hun en mægtig appetit og skynder 

sig. som om hun skulle nå et tog på 

en jernbanestation. men er dog glad 

og tilfreds og ler hjerteligt mellem to 

mundfulde. så kan De. hvis De er 

sikker på Dem selv. hende få en ude

mærket kone. en smule vægelsindet. 

og hendes kærlighed vil måske blive 

tyrannisk. men hun vil elske Dem 

voldsomt og længe. 

Hvis hun skærer sin kotelet for 

kun at gnave lidt af benet. e ller hvis 

hun med knivspidsen blot fisker en 

lille smule marv frem, så tag Dem i 

agt. hun er mistænksom og jaloux. 

hun vil omhyggeligt gennemgå Deres 

lommer. når De har skiftet jakke . 

Hvis hun omhyggeligt deler sit brød 

og lægger skorpen på den ene side 

og kr:.Immen på den anden. sa vær 

forsigtig. De vil aldrig lære hende 

at kende. hun vil være metodisk. 
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kold og hemmelighedsfuld. En god 

kvinde 

skorpen. 

spiser altid krummen med 

Hvis man serverer en kylling for 

hende. og hun vælger låret. gift Dem 

med hende. hun vil i så fald ikke være 

særlig ømtålelig. men ligefrem. af godt 

helbred og uden indviklede sider. 

Hun vil altid holde sig på den rette 

vej. 

De kan også gifte Dem med hende. 

hvis hun vælger brystet. hun vil 

så fald være hengiven. en smule doven 

og øm. 

Men kast Deres serviet. rejs Dem 

fra br"Odet og flygt. hvis hun kun kan 

lide halsen og det stegte skind fra 

skroget. 

Mon der herefter ikke bliver holdt 

ekstra øje med de kvindelige med

lemmer, når der serveres kylling 

i DSR 717 

-, 

\ 
'1 ., 

t 
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De var iøvrigt vældigt flinke 

og jeg fik sågar TV på værelset 

med 8 italiensk synkroniserede 

kanaler .... wauw .... 

-Og hvordan dagene forløb ? 

HJO ••• " 

* ca. 8.30. Op at stå + to kopper 

cappucino. 

ca . 9.30 Til robanen, (spejl

blank sø, og det var bare HVER 

dagl ll ), snakke med Thor eller 

hans medcoaches om dagens pro

gram (videooptagelser o .l.) 

derefter træning. 

ca. klo 13.00. 

Frokost = pasta ... wauw ... 

- Derefter slumre og almen 

hygge med bøger osv. 

klo 16.00. 

Atter en lille rotur. 

kl. 19.30. 

Aftensmad 

fra * 
venligst gentag 

Programmet blev dog afbrudt 

søndag, hvor rocentret lukkede 

og jeg cyklede på lånt cykel 

sammen med 2 f innere som også 

var i træningslejr, ud til et 

vandfald med tilhørende OphOLd 

på en is-cafe. Virkelig en 
opleve l se . 

Da det var ret dyrt a t bo 

på hotel, forhørte jeg Tony om 

der ikke var mulighed for at 

blive indlogeret privat, og efter 

6 dage fandt han et værelse hos 

en nusse-lilIe-bitte senora, 

hvor jeg derfor flyttede hen. 

FRØS OG SKULLE SELV LAVE 
MAD! 

-Der skulle jeg så selv lave 

mad, men det værste var, at det 

eneste varme sted var t meter 

foran pejsen i køkkenet, så jeg 

ærgrede mig over a t j eg havde 

efterladt min nathue i Danmark , 

da der var så godt som frost 

i mit soveværelse. 

Efter 4 dage syntes jeg ikke 

at det var specielt sjovt længere 

og Tony havde da også fundet 

et andet sted til mig for :le 

samme penge, men ine l. 

maltider. 

BLANDT 

SPRITTERE! 

RETARDEREDE & 

Det viste være 

3 

i en 

lejlighed 

i byen. 

sig at 

tilknyttet 

Jeg 

for 

skulle 

præsten 

ned ad 

bjergsiden a t korrune ti l 

spisesalen og... (tja ... ) 

præsten havde et herberg for 

lettere 

alkoholikere, 

retarderede 

alle mænd, 

og 

som 

jeg skulle spise sammen med. 

Spar venligst syrlighederne, 

folks ... ) 
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Ka n man få l åst både n e lle r 

ihvertfa l d a ll e l øsde le i nde , 

e r de t det be dste. Bliver man 

nød t ti l at e f t erl a d e båden 

ude ndørs , s k a l all e l øsd e l e , 

de r overhovede t kan st j~le s 

l ige fr a bu ndpropper til f l ag 

og s t a nder , h j e mbring e s til 

DS R. Man s kal hu ske på , a t man 

hæf t e r fo r d et hele t i l a lt e r 

ve l tilbag e i kl u bbe n . 

NA"ERONING 

Roning en s t i ll e , kl a r nat i 

Københavns havn er en meget 

s mu k op l eve l se. Ror man her ef 

t e r mørkets frembrud , kræver 

s øfartsregle r ne , at båden bærer 

en klar t lys e nd e , hvid l anterne , 

der lyser t i l a lle sider og 

hel e t iden. Da ha v nen o g så er 

l i vl ig t traf ik e ret om na t t e n , 

er de t vig t i g t a t l yg t en er me 

g e t syn lig og e ndn u vigtigere, 

at man overho l d e r de her be

skrevne retnings l in i er f or 

rute . 

FIK DU DINE SKABS

FORHOLD I ORDEN?? 

Ellers er det 
på tide at få 
det =rdrl.et NU 

F=rlederl. ~rl.der 

erl. effekti-v rerl.

gØrirl.gst~rrl.e 

i =~kl~drl.irl.gsr~~

merl.e ble-v det 

k=rl.stateret at 

MANGE ~edlernrner 

stadig ikke har 

fået kØbt rl.yt 

skabsk=rt. Ia.lt: 

30 skabe i damer

rl.es =mkldrl.irl.gsr~~ 

har erl.drl.~ det 

"rØde" skabsk=rt 

sidderl.de på ska

bet mens 50 

(!) skabe h=s 

herrerrl.e skal 

ha-ve "g~lt " 

H-vis d~ ikke 

-vil ha-ve at dit 

skab bli-ver klip-

pri-vate e~erl.dele 

bli-ver b=rta~k

ti=rl.eret -ved 

Starl.derhe~srl.irl.gerl. 

d. 2 . APRIL 

får d~ her e rl. 

sidste charl.ce 

INDEN d. 

MARTS !! 

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

LI DI OM MADEN DSR .. _ 

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

Det fungerer stadig fint med den 

nye madordning i DSR. Indtil videre 

har de r været frivillige kokke til 

hver tirsdag og torsdag aften efter 

gymnastikken og disse kokke udfolder 

megen fantasi for at kosten skal blive 

s å varieret som muligt. 

- Og det er ikke kun DSRs kvindelige 

medlemmer. der laver mad i klubben. 

En del af DSRs mandlige medlemmer 

har bevist . at de skam også kan 

kokkerere. 

Eksempelvis kan det da nævnes at 

to herrer med navnene Uffe 

Lundsgaard & Niels Engell har leget 

kokke flere gange inden for den 

sidste måneds tid . 

Forleden stod menuen på Qoq au 

Vin . og ved klubaftenen marts 

lavede d " herrer EngeiiI Lundsgaard 

en typisk dansk. ikke-vegetarisk 

ret : 

HAKKEBØFFER 

OG KARTOFLER 

MED BLØDE LØG 

Samarbejdet mellem disse to fungerer 

tilsyneladende perfect. Uffe 

Lundsgaard • . d e r før har snuset en 

d e l til kokkefaget. vejleder - og Niels 

Engell der har bevist sin kunnen 

omrøring ogS°{rrøvesmager - prøver 

at indordne s ig Hr. Lundsgaard. 

er en stor 

MANGE NYDER MADEN I DSR : 

Se bl=t her 

Erik F. Madserl. 
får ~dle-veret 
sirl. p=rti=n: 
"Westfalsk BØnrl.e-
gryde ,. lceserrl.e 
bedes be~~rke det 
f=r-verl.trl.irl.gsf~lde 
blik =g glceden 
=-ver HVOR st=r 
p=rti=rl.en er! 

- V ELBEKOMME 
_.-J ---') 
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og holde tilbage for a l trafik 

når sejlrenden passere~ 

Vær iøvrigt opmærksom på, at 

fl yvebådene også benytter Ly

netteløbet. 

TVÆRGAENDE TRAFI K 

For de l ystbåde, der kommer ud 

fra l ystbådehavnen ved Lange

linie, kan det på grund af mo

len være meget svært at se en 

robåd, og der må vi selv være 

opmærksomme på, om der er sej 

lere på vej ud ved at se efter 

deres master. Også ud for C er 

der tværgående trafik, idet 

rutebådene til hh. Holmen og 

B&W sejler over her. Det er vo

res pligt at holde tilbage. 

NYHAVN 

Ved indsejlingen til Nyhavn 

(D og et stykke ind ad syd

siden af Nyhavn skal man være 

opmærksom på, at det er her 

fl yvebådene har deres anker

plads, og at de ofte har tem

melig god fart på, når de dre

jer om hjørnet. Nyhavn kan i 

perioder være lukket, hvilket 

der så bliver gjort opmærksom 

på med skiltning. Ellers skal 

man lægge til ved det høje 

bolværk inderst i Nyhavn ned 

mod Kgs. Ny torv. Der er stig

er, som man kan klatre op ad. 

Man skal lade være med at læg

ge sig ved havn eru ndfarten s 

tillægningssted, selvom det 

kan være fristende, for selv 

10 

om det siges , at havnerundfar

ten kun se jler når flaget er 

oppe, så kan den alligevel 

komme for at sætte passagerer 

af efter at flaget er taget 

ned. I det hele taget skal man 

generelt undgå at benytte hav

nerundfartens tillægningsplad

ser, eller også blive i umid

delbar nærhed af båden. 

KANALERNE 

I Christianshavns kanal er der 

ikke noget man specielt skal 

passe på andet end den meget 

livlige trafik af fartøjer i 

enhver udformning, de trange 

pladsforhold og diverse fly

dende genstande . Lægger man til 

ved den la ve kant ved det gam

le B&W-område syd-for torvet, 

risikerer man at blive jaget 

væk af vagtmanden på området. 

Hvorlænge endnu det vil være 

tilfældet, ved jeg ikke, men 

da der er planer om byfornyel

se alt inclusiv for området, 

vil situationen her ændres på 

den ene eller anden måde. 

Frederiksholms kanal er ens

rettet, og den korrekte vej 

rundt er angivet med pile på 

kortet . 

PÆLE 

I Sydhavnen i området omkring 

E stikker der mange pæle op 

fra bunden. Nogle er helt 

synlige, mens andre kun lige 

' 1 

MENS: 
NIELS ENGELL. udviser den HELT 

store koncentration under de indledende 

manøvrer. 

Samarbejdet 

Engell! Lu ndsgaard 

da også at menuen 

særligt og som 

Herrerne 

har indledt. betyder 

altid er noget ganske 

regel anderledes end 

på de andre aftener. 

Redaktøren vover at give disse to 5 

kokkehuer for den altid gode mad i sær

klasse og håber at det kan inspirere 

andre af klubbens medlemmer til at 

skrive sig på listen i klubben til madlav

ning . 

EN FLVVENDE TORNADO DSR 

Gruppen "DEN FLYVENDE TORNADO", 
har gjort sit indtog i DSR. 
Gruppen, der består af Hanne 
Møller, Lise MeNamara og Mette 
Jensen har besluttet 
at tage sig "kærligt" ar: DSRs 
lokaler indenfor faget: 
Rengøring! 

Der lagdes 
marts, hvor 
med damernes 

ud søndag d. 
holdet gik i 

omklædningsrum. 

19. 
gang 

II Det var rent ud sagt en RYSTENDE 
opleveiselI . beretter de tre nymfer over 
et stykke wales-kringle med der
til hørende te i en kort, men 
velfortjent pause. 

Det var ikke småting, disse tre 
ihærdige damer fandt i de uaflås
te skabe i omklædningsrummet. 
Se blot her: Masser af trænings
fodtØj , heraf en del i gængse 
og gode mærker. Bluser, en del 
hårshampoo og bade sæber samt 
brugte "underhylere" ! 

27 

Den største overraskelse bestod 
af en tom vinflaske med et tomt 
vinglas ved sin side - alt med 
meget støv og spindelvæv på. 
Vi skylder lige at fortælle at 
det var en 76' årgangsvin! 

Tømningen blev selvfølgelig foto
graferet til brug for senere 
offentliggørelse i bladet 
Efter 4 timers rengøring i og 
uden for skabe, begyndte der 
lige frem at lugte INDBYDENDE 
i damernes omklædningsrum, så 
holdet håber sandelig at brugerne 
af nævnte rum kan mærke foran
dringen. 

I påsken fortsættes der med 
herrernes omklædningsrum, så 
det bliver spændende at se og 
høre, om der findes lige så mange 
mere - eller mindre indbydende 
effekter der 



RONING I KØBENHAVNS HAVN 

Der er ikke så meget at sige om 

turen fra klubben og ind til 

Københavns havn. Man kan holde 

sig helt tæt ind til kysten 

hele vejen, og man skal kun 

passe på diverse snører fra 

lystfiskere. Lige før Kronløbet 

(A ligger Skudehavnen, og 

man skal være opmærksom på, at 

en de l lyst s ejlere går ind og 

ud herfra . 

KR ONL0BET 

I Kron løbet skal man holde helt 

over til s iden med d e t grønne 

8 

El 
D 
mJ 
III 

Færgeruter 

Rute for en robåd på 

La~d 

Forbudt område 

fyr - Både ved ind- og udsej 

~ Dette hænger sammen med, 

at robåde altid skal holde sig 

til Langeliniesiden fra KrOn

løbet og til HOlmens område er 

passeret, og det er ligemeget 

om man er på vej nordpå eller 

sydpå. Fra Kronløbet begår man

ge den fejl, at de sigter vide

re direkte mod fyret på Lange

linie ( B ). Gør man det, kom

mer man til at skære sejlren

den fra Inderhavnen, ligesom 

man er meget længe om at kryd

se sejlrenden fra Frihavnen 

hvor bIa. Daniink l ægger ti~. 
Daniink har som bekendt temme -

en 

28. - 30. juli 

12.-13. august 

26.-27. august 

MASTERS GAMES I ARHUS 

Deltagelse i 4x- og 2X 

HOLSTEBRO REGATTAEN 
OBs: Ingen veteran løb for damer l diskrimination?) 

Til gengæld er distancen i Holstebro 1000 meter for ALLE. 

hvorfor man som veteranroer kan stille op i de Abne jyske 

mesterskaber. kvinder senior A . 

MARIBO REGATTA 

Lørdag: 4+. veteran damer 

Søndag . 2X Veteran damer. 

2. september. V I KI NGELØBET. Kerteminde. 

- En regatta K U N for veteran roere . 

Her kan damer stille op i: 

2X. 4X- og 8+. 

16.september.FISA VETERAN MESTERSKABER I VICHY. FRANKRIG. 

-En regatta KUN for veteranroere. 

Her kan damer stille op i: 

2X. 4X- og 8+ 

23.september.EFTERARSKAPRONINGEN. BAGSVÆRD Sø 

2X. veteran kvinder. 

Her er der muligheder for at stille op i mange andre 

bådtyper. 
da efterårskaproningens distance er 1000 meter 

-Som den interesserede kan se. er der masser af muligheder for at deltage 

i løb for veteranroere her til sommer. 

Selvfølgelig er det ikke noget KRAV. at vi stiller op i samtlige løb. 

Alt foregår efter indbyrdes aftale og intensioner 

Vi skal til slut for en god ordens skyld gøre opmærksom på at. for at kunne 

ro veteranroning. skal man have opnået alderen: 27 år inden udgangen 

af det foregående år !!! 

Hovedmålene med hensyn til kaproninger er i første omgang: MASTERS GAMES 

I ARHUS S IDST I JULI OG VIKINGE REGATTAEN I KERTEMINDE I BEGYNDEL

SEN AF SEPTEMBER . Men for ligesom at prøve "sig selv af" vil det være 

godt at prøve med deltagelse i enkelte regattaer inden MASTERS GAMES OG 

KERTEMI NDE. 

Mange fris ke opfordringer og hilsner: Lise Mcnamara, Jette Larsen & 
29 Mette Jensen. 



KANINERNES VELKOMSTKOMITE' • 

holdt mØde 

Vi bestemte 

torsdag den 16/3. 

da fØlgende ting: 

vi vil være 6 faste vagter, som 

vil skiftes til at være i klubben 

hver tredie uge. 

Hver vagtperson skal 

baren 

være 

ansvarlig for og 

koordinering til den dag. 

Der vil være gratis kaffe/te og 

brØd til kaninerne og baren vil 

være åben fra 19 - 21.30. 

Det 

at 

det 

vil ligeledes 

grille på de 

er godt vej r. 

være muligt 

aftener, hvor 

Der kan kØbes 

færdigretter fra mikroovn og kØd 

til grillen i baren. 

Disse ting 

rammerne 

kaninerne. 

for 

blev bestemt som 

modtagelsen af 

Vi opfordrer medlemmerne til at 

komme forbi DSR, kØb en sodavand 

og få jer en sludder med 

kaninerne, så de kan føle sig 

velkomne hos os og ønsker at 

fortsætte med at ro i 

forhåbentlig flere år fremover. 

Jens Kristoffersen 

Lise Jacobsen 

Kathrine O. Hansen 

Lise McNamara. 

DSR 
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FLAGDAGE 1989 

23 .marts - Skærtorsdag 

24.marts - Lang fredag 

28.mart s - Dr. Ingrid 

9.april - Danmarks besættelse 

16.april - Dr. Margrethe II 

27.april - Arveprinsesse Karoline 

Mathilde 

29 .apr il - Prinsesse Bene dikte 

4 .maj - Kr. Himmelfart s dag 

5.maj - Danm~rks befrielse 

l4.maj - Pinse dag 

26.maj - Kronprins Fre derik 

5.juni - Grund lovs dag 

7.juni - Prins Joachim 

ll.juni - Pr ins Henrik 

25 . dec . - Jule dag 

3. I "hænget" skal ryg og sædemusk

ler arbejde, således at vinklen 

mellem overkrop og lår åbnes 

i fØrste halvdel af taget. 

4. Armstrækket starter lige fØr 

håndtaget passerer over knæene. 

5. Taget sluttes med overkroppen 

lænet lidt forbi lodret med 

svagt krummet ryg. 

6. Husk der skal være fuld dækning 

og fuldt pres på åreblad hele 

taget ud. 

7. Hændernes bevægelse er ubrudt 

og med stigende hastighed fra 

indsats til afvikling. 

AFVIKLINGEN 

l. Håndtaget fØres direkte mod 

låret. 

2. Arebladet skives vandret i 

det Øjeblik, det løftes ud 

af vandet. 

3. Håndtaget føres frem langs 

lårene, og overkroppen bøjes 

med frem til midterstilling. 
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HVILKEN ROSTIL SKAL BENYTTES? 

Den mest hensigtsmæssige rostil 

er en tillempet DDR-stil, som 

beskrevet i det foregående - langt 

kropsarbejde, kort kørsel på rulle

banen - fordi man herved bruger 

de stØrste muskelgrupper på de 

mest hensigtsmæssige tidspunkter 

og i de mest hensigtsmæssige 

arbejdsvinkler. Samtidig bevirker 

den relativ korte kørsel, at den 

samlede kropsmasse bliver flyttet 

minimalt i båden. 

En fælles rostil har det formål, 

at rette roernes trykkurveforløb, 

sædekørsel og arbejdsrytme på 

en sådan måde, at det bliver 

muligt at kombinere på en mere 

hensigtsmæssig måde på klubplan 

såvel som på kreds- og landsplan. 

Billedet viser. hvordan man IKKE skal 
ro. 
Kroppen lænes for langt frem under 
fremstrækket og for langt tilbage i 
afviklingen. med fare for stor over
belastning af ryg og lænd. Ligeledes 
betyder denne rostil. at man får for 
lidt ud af åretaget i vandet. 
løvrigt en fejl. man typisk ser hos 
nye roere! 



De vindende roere kan komme i et dilemma, ved præmie
overrækkelsen. 
-Er det pengepræmier, der virker tiltrækkende - eller 
er man tilfreds med præmier som hidtil ? 

på hjemmefronten nærmer vi os standerhejsningen. 
Gymnastikken har i år igen været en stor succes takket være vore 
dygtige lærere. Efter standerhejsningen vil vi som sædvanligt 
indskrænke gymnastikken til tirsdag kl . 17 - 20 'og torsdag kl. 
18 - 20. Dvs. de to sene hold bliver inddraget. Dette varer frem 
tilL maj. 
Fra l. maj vil vi i ar se, om der er interesse for at gøre gymna
stik i den egentlig rosæson. Vi har aftalt med Lene, at hun kØrer 
et gymnastikhold om ugen, nemlig tirsdag kl. 18 -19. Hvis det 
viser sig, at der er interesse for ordningen, vil den fortsætte 
hele sommeren (undtagen i Lenes ferie). Derfor, hvis du synes at 
en gang gymnastik kunne være et godt supplement til roningen, så 
mØd op og gør ordningen til succes. 

MedlemsmØdet i februar vil blive fulgt op af et nyt den ll. 
april. Jeg håber, at fremmØdet bliver endnu bedre end sidst. 
Denne gang vil vi tage ved lære af redaktørens positive kritik 
der vil blive serveret kaffe og kage! MØd op, hør hvad bestyrel
sen har at sige til sit forsvar, og giv din mening til kende om, 
hvad du vil med din klub. 

Indtil videre, 

PÅ GENSYN VED STANDERHEJSNINGEN SØNDAG DEN 2. APRIL KL.ll.OO! 

- mød op, og vær med til at give sæsonen en festlig start. 

Henning. 
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BJARNE ENGELL, 

TØR, HAR VÆRET 

DSRs 

SIT 

TIDLIGERE REDAK-

ARKIV OG FUN-

DET BILLEDET AF EN SJÆLDENHED 

TILBUD TILBUD 

celdre m=del, scel-De==e båd, af lidt 

ges f=rdelagtigt, 

25 stk. lO-liters 

i=c:l-u.si-ve gratiS 

øsekar 

He=-verl.delse: ROSKILDES V ... _ ...... -

-M-u.se"U.m ! ! ! 

M å ske -var det =m DSR 

sterede lidt i pr=jektet! 

Det f=rlyder =emlig at -vi 

del -vetera= 

i år, h-v=r 

regatta er: 

temi=de 

e= f=r dem, m eget -vigtig 

VIKINGE REGATTAEN i K e r-

R e dakti=rl.e= takker Bjarrl.e Engell 

f=r d e t tilse=dte materiale 
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelses-girokort. Dette 
forefindes på kontorets dør i bådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første 
måneders kontingent. Nye er velkomne til 2 gratis prøve gange i klubben. 
inden indmeldelse skal finde sted. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvis forud via giro. Ved overskridelse af 
betalingsfrist pålægges et gebyr på 25 kr pr. rykker. Hvis rykker krydser 
for s inket 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, Illa, 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, s amt 
ved at anføre 'udmeldelse', navn og adresse på den del af girokortet som 
posthuset beholder (betalingsdelenl. Girokortet er dokumentation for at 
udmeldels e har fundet rettidigt sted, og man bør i egen interresse gemme 
girokvitteringen. -Kontingentopkrævnings- girokortene kan ikke anvendes t i l 
udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføre s på di s se. 

OBS. IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE : Man er medlem og kontingent
pligtig indtil gyldig udmeldelse har fundet s ted, uanset om DSRs facilit e ter 
og aktivi t eter benyttes. Eksklusion vil før s t finde sted ved en re s tanc e 
svarende t il 1 /2 - l års kontingent, og restanc en vil om nødvendigt blive 
inddraget v e d incasso. Alle omkos tninger i forb i ndels e he rmed beta les af 
s kyldneren . 

·1 

-I 

• I 

ADRESSEL IS TE 
Dan s ke St udent ers Roklub, St randvænge t 55 

2100 Kbh . ø, Pos t giro 500 34 66 , Tlf.01296326 

ME DLEM STEL EFON 01185811 

Formand 

Henning Rasmussen 

Normasvej 1 ~. st. 

2000 F 

0146 47 67 

Kapr oningschef 

Reine,- Modest 

Vandtarnsvej 110 

2860 Søborg 
0156 50 54 

Langtursrochef 

Birgitte Pedersen 

Bogholder Alle 77 .111 

2720 Vanløse 
01f~ 97 86 

Husforvalter 

Mogens Haut 

Strandvænget 55 

2100 Kbh. ø 
0129 84 99 

Formand 

Ronald Clausen 

Engelsborgvej 44 

2800 Lyngby 

0288 58 86 

Kasserer 

Torben Møller 

Terrasserne 100 

Himmelev. 4000 Roskilde 

01 92 88 73 

Kas serer 

Johan Frydendahl 

Bredesvinget 42 

2830 Virum 

0285 86 05 

Materielforv. 

Erik K . Rasmu ssen 

Engel stedg . 62 IV 

2100 København ø 
0129 04 99 

Konti ngentkasserer 

Kun skriftlige henv . 

DSR. Strandvænget 55 

2100 Kbh . ø 
Att : Kontingentkass. 

Redaktør 

Mette Jensen 

GI. Klausdalsbrovej 462 

2730 Herlev 

0294 32 50 

ORI ENTER INGSSEKT IONEN 

Sekretær 

Ib Jørgensen 

Pa,' magade 31.1. th . 

2300 Kbh . S 

0159 0618 

I nstruktionsrochef. 

Michael Hansen 

Fredensgade 5.1 

2200 Kbh. N 
01 35 34 55 

Kaproningsudvalg 

Jens Andersen 

Per Arnoldi 

Mogens Haut 

Motionsrochef 

Kurt Jørgensen 

Tranegardsv . 298 

2900 Hellerup 

0161 2784 

Sekretær 

Johan Frydendahl 

Breaesvinget 4 2 

2830 Virum 

0285 86 05 

Public R.elations 

Vibeke Delfs Jan sen 

Borgerv ænget 78 

2100 Kbh . ø 
011 8 47 80 



Dato 

4/S 

7/S 

14/S 

28/5 

3/6 

3/6 

4/6 

7 17 
8/7 
9 /7 

2634 77 

BJARNE ENGELL 

HILDURSGADE 9-2 TV 
2100 KØBENHAVN ø 

c.=.) J.- :L e n t E.~ ~~ i. ri g S l ø b 

Løbstype Sko v 

KM-stafet Sorø Sønderskov 

C Tokkekøb Hegn 

B Gribslco v 

B St.+Li. Bøgeskov 

MinlCUp Lystrup 

Sprint Cup Rude S kov Nord 

9 9 - stafet Gribkov Midt 

3-dage s St. Dyrehave 
Gribslcov 
S tenhalt Vang 

Tilmeldin<]: 

00 

1 989 

Arrangør 

Sorø 

KFIU 

SNIK 

Hvalsø 

Hvalsø-Slagels e 
ROK-DSR-HOF 

Ok øst 

OK øs t 

Farum 
NORD 
Hillerød 

Gå se husløb: Mød op mellem kl. 1 0 og 12 

Øvrige løb: 

(14 dage før) 

Johan Frydendahl 
Bredesvinget 42 
2 830 Virum 

tlf. Ol 63 08 11 

02 85 86 OS 

(arb. ) 

(pri v ) 

~O"O+1-

• • 
·°l)E:H. i-

57 årg. af medlemsbladet for 

DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

[Akademisk & Polyteknisk Roklub] 



mord og myrder vagterne, herefter hylder hirden 
Bjørn som danskernes konge. 
Bjørn beslutter at myrde Hemming og dennes 
sønner for at bryde spådommen, men det lykkes 
for sØnnen Halfdan at flygte. 

En oprørshærerved at samles i Norge, og Bjørn 
opsøger vølverne, der spår ham to ting: at ingen 
født kvinde skol sejre over ham, og indtil 
bøgesIwven vandrer op mod borgen, skol han 
være uovervindelig. 
I tillid til spådommen tager Bjørn meldingen om 
oprørshærens komme roligt. M e l! dp. .:: .•. ie
bud melder, at en hel skov på v;Lf>dring næiTner 
sig borgen, rystes han ........ .. . 

LANGTUR TiL NIVA: 

***~**************** 
19.-20. august. 

SelV' om NiV'å-huset er 

'Vaek er roturen stadig 

dejlig. 

OV'ernatn i ngsmu I ighe-

der Karlebo Roklub. 

Kryds datoen af i kalenderen. 

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

HUSK DEAD-LINE PA 

NÆSTE NUMMER AF 

BLADET: 

15. maj 

********************* 
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INTROFEST DSR. 

Lørdag d. 20. maj 

kan DSRs nye og 

gamle medlemmer_ 

kaniner med mere 

mødes ti I en stor 

INTROFEST. 

Vi starter klokken: 

20.00 

Der 'Vil bli'Ve mulig

hed for en rotu r 

før festen. 

Roturen starter kl_ 

16_00 

Flere oplysninger 

kan gi'Ves_ hV'is DU 

ser på opslagstaV'-

len DSR. 

Vi kan iøV'rigt godt 

bruge medlemmernes 

hjaelp på denne af ten_ .. 
Festud'Valget •.. 

Rosæsonen 1989 

er igang. Den 2. april hejstes standeren i overværelse af 100-150 
medlemmer samt et talstærkt kor fra Studentersangerne. Den milde 
vinter havde vakt forhåbninger om en hurtig sæsonstart, hvilket 
også ser ud til at blive tilfældet efter en noget kold start i 
den fØrste uge. 

Instruktionen er startet, og de nye medlemmer strømmer ind. 
Antallet af instruktører, der mødte op til instruktørmødet i 
marts, og den forhåndsdinteresse der er for instruktørkursus, 
lover godt for modtagelsen af kaninerne. Men er du ikke kommet 
igang endnu, er jeg sikker på at Michael eller Pernille kan bruge 
din aktive indsats også. 

Materieludvalget har i år overgået sig selv. Langt den overvejen
de del af materiellet er flydende. 

I de forløbne år er det blevet forsøgt at lave rostatistik. Dette 
er et urimeligt stort arbejde, da det ofte er umuligt at læse, 
hvad der står i roprotokollen. For at få dette til at fungere, er 
det blevet besluttet, at alle indfØrer deres medlemsnummer sammen 
med navnet i roprotokollen. En liste over medlemmerne med numre 
findes på opslagstavlen til venstre for pulten. 

Kaproningen kom igang allerede i påsken (den har faktisk dårligt 
været stoppet siden sidste efterår). De af vore roere, der er 
udtaget til Rocenter Danmark, har været 14 dage i Piediluco i 
Italien, vore letvægtere i Silkeborg og vore juniorer i Berlin 
sammen med juniorer fra Stevns og Viking. Pt. er over 40. mand i 
trænning, så det ser ud som om kapronings interessen er kommet 
tilbage. 

Ved standerhejsningen døbte vi en ny motorbåd til brug i Svane
møllen. Denne skal benyttes ved instruktion, indledende kapro
ningsoplæring, etc. Det bliver spændende at se hvilke initiativer 
tilstedeværelsen af denne båd kan afstedkomme. I lØbet af april 
får vi også to nye motorbåde til brug for vore kaproningstrænere 
på Bagsværd Sø. 

Den 18. juni 1939 blev klubhuset indviet. Dvs. vi skal fejre 50-
års fødselsdag i år. Dette sker ved en udvidet fødselsdagsfest 
den 17. juni. Dette bliver årets fest med stor middag og dans til 
den lyse morgen. Meld jer til allerede nu. 
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VORES HJEMMEFRA MEDBRAGTE BADEPARK. 

Foto: anders Brehms Rasmussen 

Resten af aftenen: FRI - og der skulle være stille klo 23. 

I denne rytme kørte dagene, kun afbrudt af enkelte ture til 

det indre Berlin og kraftigt blæsevej r. De første par dage var 

sØen som et spejl, hvilket faldt godt sammen med det solrige 

vejr vi havde, derefter blev vejret lidt dårligere, med en 

enkelt aflysning af træning p.g.a. blæsevejr, erstatningen 

var landtræning ! Dagen, sØndag, kom hvor vi skulle rej se hj em . 

Bådene var pakket om lørdagen og der var planmæssig afgang fra 

Post Ruderverein, hvis alt havde været normalt, men Ib Arnoldi 

(træner i Roklubben VIKING) havde desværre mistet sit kørekort, 

og da det Østtyske grænsepoliti ikke var villige til at udstede 

et midlertidigt kørekort blev turen lidt forsinket, men vi nåede 

den planlagte færge i Travemlinde, og alt var godt. 

PALLE KASPER MARTIN & ANDERS 
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/' 

FØDSELSDAGSFEST 
Klubhuset fylder 50 år 

Lørdag den 17. juni 
Kl. 18.00 

Velkomstdrink 
Middag (3 retter mad) 

Musik og dans 

Pris: kr. 150,- pr. person 

Tilmelding - enten på listen i klubben 
eller til formanden på 
tlf. 01 464767 
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En Berlint~r-ret~r_ 

Efter megen snak vinteren igennem, var alt klar til vor tur til 

Vest -Berlin, ikke den som Kredsen havde arrangeret, men en 

træningslejr med kaproere fra Nyborg, "Viking", Stevns og DSR 

som aktive deltagere. 

Turens starttidspunkt var kl. ca . syv i Fakse Ladeplads. 

Her samledes vi da også allesammen , og fik arrangeret det sidste. 

Derpå afsted til Gedser, hvor færgen selvfølgelig havde fået 

motorskade. Efter planen skulle den afsejle kl . 23.00, men p.g .a. 

motor skaden kom vi fØrst afsted kl. 00.30. Sejlturen , der normalt 

varer 3~ time, varede 51 time da motorskaden ikke ligefrem fik 

færgen til at sejle hurtigere. Ankomst klo 6, det blev bevist 

ved denne sejltur, at tiden går meget langsomt på en færge! 

Derefter en lille optankning kort efter færgen (Gedser

Travemunde) og så kurs Berlin. Bilturen gik ganske smertefrit, 

og den Østtyske grænseovergang blev klaret uden de største 

problemer. Når man har siddet hele natten ombord på en færge, 

føles det somom Berlin ligger meget langt væk, når man kun kØrer 

70-80 km/h hele vejen. 

VORES "HJEM" POST RUDERVEREIN . 

Foto: Anders Brehms Rasmussen 

38 

Efter standerhejsningen var mange med ved spisningen i den store sal. 
Menu: Forloren Skildpadde ( ; sherry) og frugttærter til dessert. 

Ikke en standerhejsning uden 

den traditionelle auktion over 

glemt rotøj. Der var meget 

i år noget for enhver 

smag, og for auktionen 

stod DSRs svar på 

Arne Bruun Rasmussen: 

RAJMON, der med iver og 

høj r.,st sørgede for at alt 

gik retfærdigt til. 

Damen ved Rajmons side, 

ser ud til at være i livsfare. 

Det er ANETTE RANNJE, 

der udover at være modtager 

af "gok i nødden", fra manden 

med hammeren, på bedste 

vis sørgede for at folk kunne 

se beklædningsgenstandene 

fra alle vinkler . 

Foto: Mette Jensen 

Foto: Hanne Møller 
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Lidt mere ris & ros 
******~************************************ 

LIDT OM PARKERING AF CYKLER 

VI HAR TO STEDER AT PARKERE VORES CYKLER : 

1. UNDER HALVTAGET 

2 . OVERFOR I CYKELSTATIVERNE. 

VÆR VENLIG AT PARKERE CYKLERNE ET AF DE NÆVNTE STEDER OG IKKE 

I MIDTERGANGEN HVOR VI SKAL GA . MIDTERGANGEN ER SMAL NOK I 

FORVEJEN! 

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

-OG KAPROERNES PARKERINGER: 

DET SKAL SOM SÆDVANLIGT POINTERES AT DE KAPROERE. DER HAR DERES 

DAG ) IGE TRÆNINGSAFTENER pA BAGSVÆRD Sø. SKAL PARKERE BILER 

NEDE PA DEN STORE PARKERINGSPLADS VED INDKØRSLEN Til SELVE 

ROSTADIOtN OG IKKE SOM MANGE! IGENlTROR LIGE UMIDDELBART VED . 

REGATTA-PAVILLONEN! 

PARKERINGSPLADSEN VED REGATTA PAVILLONEN ER FOR RESTAURANTENS 

GÆSTER OG IKKE FOR MANGE AF DSRs KAPROERE. DER ABENBART IKKE 

GIDER AT GA DE FA EKSTRA METER FRA DEN STORE PARKERINGSPLADS 

OG TIL TRÆNINGSBASEN . . . 

lØVRIGT ER DER RIGELIGT MED PLADS. SA OGSA DIN DYT KAN HOLDE 

PARKERET DER!!! 

MADORDN INGEN DSR 

- Den frivillige madordning tirsdage og torsdage har været en enorm succes. 

For en billig penge har vi fået en meget varieret og spændende kost. 

TAK til dem. der har deltaget indtil nu! 

Nu er rosæsonen begyndt og ordningen er ikke så god. som i vin terhalvåret. 

Er det virkelig meningen at så god en ordning skal stoppes ??? 
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MASTERS GAMES FOR VETERAN ROERE 

- Om ganske f å måneder. 22 . juli - 6. 

august 

Arhus 

bliver Herning. Aalborg og 

vært for verdens største 

idrætsarrangement. Wor ld Masters Games. 

Dermed er der taget hul på en ny æra 

indenfor veteransport. 

Sport for Life . Det er ideen bag verdens 

største idrætsar r angement. 

ganske få måneder afvikles 

der om 

Herning. 

med World Aalborg og Arhus. For 

Masters Games 1989 bliver der tale om 

et internationalt stævne, der henvender 

sig til den stadigt stigende del af 

befolkningen . der vælger ikke at læne 

sig tilbage hjemme i sofaen og ældes 

med ynde. 

Sport er ikke længere noget . der 

stopper ved de 25. og når de tre jyske 

byer sammen med Dansk Idræts Forbund 

22. juli-6. august 1989 byder 15-20.000 

deltagere velkommen. tages der hul på 

en helt ny æra indenfor sporten. 

Det bliver en tid. hvor der sættes focus 

på Danmark. for Herning . Aalborg og 

Arhus har købt verdensrettighederne 

til World Masters Games, der fremover 

bliver afviklet hvert fjerde år - et år 

forskudt forhold til OL . Købet er 

blandt andet foretaget for at markedsfør e 

Danmark internationalt som sportsnation . 

Ideen til legene blev fostret 

Canada som et modstykke til de stadigt 

hårdere 

Lege . 

Masters 

konkurrenceprægede Olympiske 

1985 blev de første World 

Games afviklet i Toronto. 8300 

I Danmark bliver der konkurrencer 

indenfor 38 idrætsgrene og 13 handicap-

idrætsgrene. 

deltage er. 

Eneste betingelse fo r at 

at man opfylder alderskrite-

rierne inden for de enkelte sportsg ren e . 

Hverken nationalitet eller race betyder 

noget. Hver deltager repræsenterer kun 

sig selv som enkeltsporten . 

Bredden i World Masters Games er 

så vid. som overhovedet mulig . Her kan 

den inkarnerede motionist komme til at 

dyrke sin sport side om side med tidligere 

verdensmestre. 

olympiske mestre. 

nationale mestre og 

Men samtidig er der også topidræt.-

For eksempel er otte stærke fodboldnatioraer 

inviteret til at deltage det fø,'ste 

uofficielle europamesterskab 

veteranfodbold . Det gælder Sovjetunionen, 

England . Vesttyskland, Sverige. Holland, 

Frankrig, Italien og Danmark. 

Her er aldersgrænsen 34 år, og det vil 

betyde yderligere en chance for danskere 

som Morten Olsen , Søren Busk. Ole Quist. 

Allan Simonsen og Jens Jørgen Bertelsen, 

Dansk Idræts Forbund er den 

sportslige koordinator i samarbejde med 

de lokale idrætssamvirker • og stævnet 

vil blive gennemført med hjælp af mellem 

2500 og 3000 friv illige hjælpere. 

De tre byer stiller de kommunale 

idrætsanlæg til rådighed og er samtidig 

økonomiske garanter for et budget på 

ca . 20 mio. kr . - et beløb som i stor 

udstrækning skal genvindes ved 

af sponsorater samt rettighederne 

at gennemføre lege ne i 1993 . 

salg 

ti I 

deltog. hvilket er samme antal som til Mere om World Masters Games i 

OL. næste nr. 
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MERE RIS & ROS 

Ønskes: 

BULLE. I NER FRA KAPRON I NGSAFDELI NGEN* 

-Vi er mange nye i år. der har lyst til at prøve outriggerroning på Bagsværd 

Sø. 

Efter aftale med en træner. møder nye folk op på Bagsværd Rostadion. men 

hverken træner eller materiel er til rådighed. 

AFTALEN VAR GLEMT FRA TRÆNERENS SIDE!!! 

Der var ingen til at hjælpe eller vejlede de nye den første gang på Rostadion. 

----- -."=-

IKKE SADAN!!! MEN SADAN!!! 

Hvis det skal fortsætte på den måde. mister de nye roere efterhånden lysten og 

tiltroen på den gode service. der ellers skulle være for DSRs roere. 

Masser af tilbud og gode ideer var oplægget for de nye roere i vinter. det 

skortede ikke på målsætninger fra trænernes side. derfor bør man også holde. 

hvad man lover! 

Ikke kun de nye roere er ude for. at man ikke kan komme ud at ro på Bagsværd 

Sø. Enkelte deltidskaproere har også været mødt derude. men har flere gange 

måttet returnere med uforrettet sag. Det er velvidende. at vi har mange roere. 

der ror fra Rostadion i år. men da DSR altid har kunnet anvise enkelte både til 

brug for deltidsroerne. håber denne "afdeling". at der atter er chancer for at 

komme ud i outriggere fra 2-4 gange om ugen. 

~ 

firer fra DSRs bådpark,mon vi ~ 
er heldige i dag,så vi kan ro ~ 

"Vi har splejset t~l lejen af en ~ 
på Bagsværd SØ,eller skal --

~~~~ vi tage hjem igen???" 

»»»»»»»»»»»»»» 
34 

**************************************-** 

INDLEDTE BADESÆSONEN D_ "15_ APRIL! 
*****~********************************~** 

Nøjagtigt på dagen, 77 år efter Titanic 's forlis, var fire DSR-roere 
igennem et forlis på Bagsværd Sø 

- Hvad der umiddelbart synes umuligt, blev til virkelighed da fire 
af vores nye, mandlige kaproe re væltede i dobbelt-fireren ASLAUG midt 
ude på kaproningsbanerne for næsen af mange andre kaproere der den 
lØrdag formiddag trænede flittigt på Bagsværd Sø . 

- Hvordan det gik til vides ikke helt bestemt, men ihvertfald lå 
de fire roere pludseligt i søen, der iØvrigt den dag ikke var særligt 
bølgefyldt . Ligeledes var vejret også meget varmt og solrigt men -
et er hvor varm luften er i dette forår - andet at vandet, såvidt det 
er bladets udsendte orienteret, ikke er spor lunt medio april ! 
Kæntringen var ikke helt uden problemer, idet en af de uheldige roere 
havde problemer med at komme ud af sine sko, der jo normalt sidder 
fastskruet i båden. 
Den lykkelige udgan var dog, at lige netop aftenen fØr havde DSR 
ENDELIG langt om længe, fået bragt to splinternye motorbåde ud til 
Bagsværd Rostadion til brug for vore 3 trænere. 
Motorbådene kom derfor ekstra hurtigt og flittigt i brug, ikke kun 
med hensyn til at træne de aktive roere - men også til opsamling af 
klubbens nye flok af bade lØver - eller skulle vi nærmere kalde dem 
"VIKINGER" , der beviste at det rent faktisk KAN lade sig gøre at vælte 
i en dobbelt-firer, hvilket i øvrigt ellers skulle være umuligt, da 
der jo som bekendt er 4 par årer til at holde balance med .. . 

Dagen efter skulle Anders Brehms Rasmussen også lige prØve om det 
var rigtigt at vandet endnu ikke var særligt lunt at opholde s~g i. 
Grundet skævt udlagte baner, fangede Anders en bøje med sin ene åre, 
og kunne derfor af gode grunde ikke vælge andet end et forsøg med en 
vandtur. 
såvidt det er orienteret, var vandets temperatur ikke ændret væsentligt 
fra dagen ~ forvejen ! 

HER SES DSRs VIKINGEHOLD INDENBORDS I DOBBELT-FIREREN "ASLAUG" . 

DE HAR GJORT DET UMULIGE - AT VÆLTE RUNDT MED ASLAUG MIDT UDE 

pA BAGSVÆRD Sø . 
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*********************************~***** 

R IS OG ROS VORES ROKLUB 

Enkelte af klubbens kvindelige. aktive medlemmer mødtes forleden tilfældigt 

på Verandaen i DSR.O ver nogle kander te. gik snakken om DSR i det daglige. 

Man fandt ud af. at få medlemmer måske går og gruer over et eller andet. 

der foregår i DSR. som man synes kan gøres bedre. eller der er nogle ting 

der på længere sigt kan skabe irri tationsmomenter blandt medlemmerne. 

I stedet for at gå og grue og "mugge" krogene kan man nu give sine 

meninger om forskellige ting til kende i vores bedste kommunikationsmiddel: 

KLUBBLADET! Brug bladet til at ytre jeres ideer. tilfredshed. utilfredshed. 

ris og ros. meget gerne det sidste. på de nyopfundne sider der hedder: 

RIS OG ROS I VORES ROKLUB!!! 

TIL KLUBBENS MANDLIGE MEDLEMMER. 

VIL I IKKE NOK VÆRE SA VENLIGE KUN AT TISSE I PISSOIRERNE (PISSE 

I TISSOIRERNE) ! 

CIGARETSKODDER. TYGGEGUMMI OG LIGNENDE SKAL IKKE I PISSOIRERNE 

MEN I DEN STORE AFFALDSKURV. DER STAR VED SIDEN AF ! 

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

-OG ET TILTRÆNGT ØNSKE FRA DE 

KVINDELIGE MEDLEMMER. 

Vi vil meget gerne have om der kunne blive stillet en affaldsspand med låg 

op ved siden af toilettet i dameomklædningsrummet. 

Ligeledes ville det også være rart om vi kunne få bevilget nogle skridsikre 

gummimåtter til bruseområdet i samme omklædningsrum. 

På grund af trafik til og fra bruser og toilet af aktive damer med og uden 

sko. bliver gulvet hurtigt fantastisk glat og snavset ! 

******************************************************************************* 
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En enkelt kom på krykker. Alle 

kom de, nu skulle skoven opleves. 

Og af sted kom de. på klokkeslet. 

Det sørgede MIKKEL for, medens 

CLAUSEN påså, at alt gik rigtigt 

til. 

Der var 23 forskellige baner, 

23 forskellige grund-ruter, som 

nok blev gennemløbet af 610 

forskellige veje. Tisvilde Hegn 

med sin Troldeskov og Munkebjerg 

er en 200 år gammel 

sandflugtsdæmper, anlagt af staten 

på åben klit og sandmark . Noget 

er fladt terræn. Andre steder 

erkender man klart de gamle 

klitter under stammerne. 

startbordet lØd hele 

Over 

tiden 

Rødkælkens fine triller og ind 

imellem 

karakteristiske 

sortspættens 

flØjt. Ude på 

landevej en lå en rød, dØd ræv, 

nedkørt i morgengryet af en af 

de mange fremrykkende vogne. 

Men i skovens dybe, stille ro 

fandt man selv sine uransalige 

veje i 1-2 timer mellem træstammer 

og brandbælter, rundt om moser 

og kær og hen over anemonetæppet . 

så fik næsten alle målet i sigte, 

og de f leste sluttede dagens 

indsats af med en ekstra spurt 

gennem det lys åbne endnu 

bladlØse unge egekrat, som fandtes 

på dette sted. 

Jeres udsendte havde i dagens 

anledning skudt genvej ad 

hovedgaden i Tisvilde, der var 

pakket med ventende O-løberbiler 

modtage de samme mennesker i 

malteltet, hvor ingeniør O-løber 

OLE HANSEN med skrappe ugleøjne 

og computerassistance fra DANSK 

TIDSKONTROL udmålte milisekundet 

for anstrengelsernes afslutning, 

hvorpå MIKAEL STENDERUP og JOHAN 

FRYDENDAHL bogførte resultater 

og startkort på et sømbrædt, det 

strax via stafetter CLAUSENs 

OG FRYDENDAHLs sønner, KIM & CLAUS 

bragtes 

kommandokontoret, 

tidsberegnere med 

ind 

hvor 

OLE 

på 
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MØRUP 

i spidsen arbejdede under højtryk 

for at stille tiderne sammen. 

Omkring målteltet havde en 

indianerlandsby dannet sig under 

egetræerne, hver klub sin Tipi. 

Hver klub og klasse imellem havde 

folk deres diskussioner, medens 

de indtog de af DSR fremskænkede 

læskedrikke: "Hvordan tog du så 

den post?", "Det var en let: rute, 

jeg havde i dag!" 

Heldigvis kan man vælge ruter 

der passer til ens fysik og 

"orienterinsevne". 

Inde på beregningSkontoret 

prøvede jeres udsendte at danne 

sig et overblik over 

kontrolkortenes frem- og 

ti lbagerykning på de mange borde, 

men blev hurtigt og håndfast 

head-huntet af BIRGITTE WRAAE, 

til opskrivning på resultat-

tavlen. Medens vi skrev de 610 

resul tater ud, kunne j eg dog ud 

af øjenkrogene se, at alle kort 

blev gennemgået for alle posters 

kodetangsmærker ingen kommer 
og fik nu den fornøjelse at 

sovende eller 

13 sine rigtige 

ureglementeret til 

stempler. på ca. 



TO AF 

DSRs KAPROERE GJORDE DET GODT VED 

EN STOR INTERNATIONAL REGATTA 

ITALIEN. 

Samme week-end som den. hvor der blev afviklet Københavnerstafet. var to af DSRs 

dygt ige kaproe r e med ved en stor I nternational Regatta i Italien . 

MORTEN TIBIAN. strokede e n dobbelt'firer under Danmarks Rocenter. hvor mandskabet 

derudover bestod af to jyske roere. og en roer fra Helsi ngør Roklub . 

Holdet opnåede en flot 2. plads efter en stærk. Italiensk dobbelt-firer . 

REGITZE SIGGAARD var også i Piediluco (man fristes til at tro at hun måske har taget 

ophold i det Italienske. på DET hjem for sprittere og retarderede. som Regitze Siggaard 

så levende fortalte læserne om i bladets sidste nummer! . 

Siggaard stillede op i letvægts-singlesculler. hvor det blev til en flot 3. plads i finalen 

efter to medaljetagere fra letvægtsVM sidste år. og foran to stærke letvægtsdamer. fra 

henholdsvis Sverige og Østrig . 

Regitze Siggard skal sammen med 5 andre letvægtsdamer ro sig til en god placering ved 

Forårsregattaen den 20 . -21. maj hvor det gælder om at sammensætte en god 

dobbelt'sculler ud af de to stærkeste kvindelige scullerroere . 

OG ABSOLUT SI DSTE NYT FRA KAPROERNE! 

Lige inden redaktøren skulle sammensætte bladet til tryk. kom de sidste nye bulletiner 

fra Kaproningen i Odense ind af døren. 

DSR var repræsenteret ved hovedparten af vore mandlige kaproere. idet vore damer 

var hjemme for at træne! 

ODENSE REGATTAEN 29. -30. APR IL. 

Der roes 6 kilometer på tid. 

Dobbelt- sculler. mænd: Nr. 2 , Jens Andersen & Frede Keller 23 . 35.6 

Nr. 4. Jan Palmø & Michael Frei 24.42.5 

Single-sculler. mænd: 

Nr . 1. Morten Tibian 23.42.7 

Nr . 2. Bjarne Eltang 24.08. 

Nr. 4 . lan Baden 25.41 

Nr . 7. Michael Ravn 27.16. 

RESULTATER SØNDAG: 

Dobbelt-sculler, mænd: Nr. Morten Tibian & lan Baden 21.35.4 

Nr. 6 . Jens Andersen & Frede Keller 23.40.4 

Nr . 7. Jan Palmø & Michael Frei 23.46.3 
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*********************************** 

NYT FRA KANINERNES VELKOMSTKOMITE : .. 

**********************************~ 

Kaninudvalget holdt orientering smøde den 13/4 f o r a t drøfte f o rlØbet 

af de fire før s te instruktionsaftene r. 

Vi kunne hurtigt konstatere , a t vor e s id~ med Abe n bar og gratis 

udskænkning af kaffe / te me d brød og kage ti l kaninerne og 

instrukt ørerne er en succes . 

Næste n alle kaniner er kommet op e fter roningen tilos andre i 

Slynge lstuen + Verandaen. 

Onsdag d . 12/4 var der 40 kaniner, 10 instruktører og c a. 1 5 "gamle" 

medlemmer. Der var fyldt med mennesker alle vegne. De sidste forlod 

først DSR mellem 7 L·'1.30 

Vi fik to mere cil at melde sig til VELKOMSTKOMIT~-GRUPPEN, så 

nu er vi seks. ( Andre må aligevel gerne melde sig). 

Vi vil fortsætte som hi dtil og når grill-sæsonen begynde r, starter 

vi med at sælge kød over baren . 
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LISE-LOTTE JACOBSEN 

KATHRINE HANSEN 

JENS KRISTOFFERSEN 

MARIANNE WEXØE 

LARS ROSSEN 

LISE McNAMARA 



c. 
Er træet mØrkt i skruehullet er det muligvis også 

mØrt/halvråddent. Det kan også være såkaldte "Kobberpletter" . 

Undersøg, hvad der er tilfældet. Hvis det er mørt, bor hullet 

op så det dårllge kommer væk. Tilpas et stykke træ til hullet. 

SmØr hul og træstykke med træbeskyttelsesmiddel "Hempitox". Når 

det er trukket ind, smØres hullets og træstykkets sider med lim 

og træstykket trykkes i hullet. Limen, vi bruger for tiden, er 

enkomponent "Balcotan 100" i hvepsestribet plastbeholder ). Når 

limen er hærdet (min. 6 timer) skæres og slibes det eventuelle 

overflØdige træ og lim væk, og der bores nu hul for skruen. Derpå 

kommes træbeskyttelsesmiddel på træet. Når det er tørt, lakkeres 

der, og når lakken er tør (2 dØgn) skrues skruen i. 

**~***************************** 

LØSE ENDEBESLAG FA SpÆNDHOLTER_ 

Når beslaget vipper, er kobber sØmmene , som er af blØdt metal, 

blevet let deformeret, eller træet, som beslaget omslutter, er 

en anelse slidt. 

En hurtig måde at lØse problemet på er, at fylde lim ind mellem 

beslag og træ. Træet skal være tørt, før der limes. Der skal 

fyldes lim i på alle fire sider og helst så meget, at det begynder 

at komme ud på den anden side. Limen stoppes ned med en tynd 

genstand. 

ned i sømhullerne og låser sØmmene fast. Beslaget bliver nærmest 

stØbt fast omkring træet. Når limen er tør fjernes det overflødige. 

Er der tilstrækkeligt hulrum mellem beslag og træ, blandes lim 

med savsmuld, pudseisesstØv eller glasfiber. Det forhindrer limen 

i at løbe/sive ud af det større hulrum. Når limen er hærdet, slibes 

enden af træet ret for gammel lak og løst træ, og der behandles med 

træbeskyttelsesmiddel "Hempitox", når det er tørt lakkeres der. 
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K0BE N HAVNERSTAFETTEN 22. -23.april 

week-enden den 22. -23. april 

afvikledes K0BENHAVNERSTAFETTEN 

i Københavns Havn. 

Det er Københavns Roklub. der står 

som arrangør af denne stafet, hvor man 

i ottere for mænd og dobbelt-firere for 

kv inder ror de ialt 6. km. fra Langebro 

til Slusen ved Sjællandsbroen og retur. 

Lørdag er der enkeltstarter på tid, 

søndag er det "rigtig" kaproning med 

alles kamp mod alle. 

Her er der individuelle vindere og 

stafetvindere. idet eksempelvis otterløbet 

for mænd er opdelt i to heats. 

Første heat er for eliteroerne, 

heat for motion ister og veteraner. 

Efter lørdagens enkeltstarter 

holdene seedet til 

STAFETTEN. hvorfra 

søndagens 

holdene 

andet 

bliver 

løb. 

bliver 

passet sammen to og to heats ene imellem. 

Det vil sige at man stadig kan være 

med til at vinde. selvom man ikke er 

med på det hurtigste hol d. 

Hos damerne er der ligeledes 

enkeltstarter lørdag. og søndag sendes 

samtlige hold afsted samtidigt. 

DSR var som sædvanligt rigt repræsen

teret. 

Det har ellers altid været svært at 

sammensætte en ren klubotter af DSRs 

elitekaproere. nok fordi disse allerede 

ved hver sæsonstart er fordelt i diverse 

projekter med roere fra andre klubber. 
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Vi har år fået tilgang af kaproere 

fra andre roklubber. derfor må læserne 

have mig undskyldt hvis det det 

følgende viser sig at enkelte personers 

efternavne ikke bliver nævnt. 

- Bare rolig! 

Hen ad vejen skal det nok lykkes for 

Deres udsendte at få flere detaljer bragt 

frem lyset om de nytilkomnes liv og 

levned! 

-Nedenfor bringes nu en kort 

beskrivelse af. hvilke roere der roede 

sammen med hvem og hvorfor ved 

K0BENHAVNERSTAFETTEN! 

BJARNE ELTANG var stroke på Lyngby 

Roklubs otter, der iøvrigt bestod af 7 

andre stærke og dygtige folk. 

Det skal den forbindelse lige nævnes 

at Lyngby Roklub altid møder frem med 

3 ottere inclusive mandskaber ved 

K0BENHAVNERST AFETTEN. så andre 

klubber kan altså godt finde ud af at 

få stablet nogle klubhold på benene! 

BO VESTERGAARD. (bronze iletv. 8+, 

VM 1988) sad på en otter med andre roere 

tilsluttet Danmarks Rocenter. 

I en anden letvægtsotter deltog en "ny" 

DSR -roer. Henning Bay. tid I. Bagsværd 

Roklub. 

FREDE KELLER & JENS ANDERSEN 5ad 

en otter sammen med 6 stærke 

juniorkaproere fra Københavns Roklub. 



vi alle sarrunen på en Portugisisk 

Restaurant. Her fik v i den 

blandede fornØjelse at vente 2 

timer på at få serveret maden 

spørg lige om vi var sultne 

??? 

SØndag morgen, 

vågnede vi op til solskin, lune re 

vejr og knap så meget vind. 

I dag skulle vi besØge Berliner 

Ruder Club - og venner, her kunne 

DSr godt pakke sarrunen, for DETTE 

var en roklub ! 

-Og så kom spørgsmålet: 

"Hvad vil i ro . ?" 

"- Det vil j o være ganske oplagt 

med 2 ottere - øh, skal det være 

enkelt - eller dObbelt-riggede???" 

vi fandt det nok med en enkelt 

åre hver, så ud af bådparken kom 

2 enkelt-riggede o ttere. 

(Nye, flotte, perfekte) 

Sikke en fornøjelse. Erik F. 

Madsen blev straffet for sin 

fadæse I husker måske hans 

guiden på bus turen!) og blev sat 

som stroke og kunne føre så 

føre sig frem på tysk, samtidig 

med han fortrængte den halv flaske 

whiskey som var blevet skyllet 

ned aftenen før. 

vi roede op langs 

til Østberlin, 

"kaproning" mellem 

grænsen ind 

en enkelt 

de to ottere 

blev det også til . 

l vinderbåden sad der 5 DSR - ere , 

så vi tog det som en sej r til 

os alle fra klubben. 

Mandag var hj emrej se dag. Klokken 

5.30, var vi fem der væltede ud 

af soveposerne for at r o solen 

i møde. 

Vi blev mødt med blikvand,der 

var kun os og svanerne - nå, j a 

vi havde også JON med ( han skal 

være maskingevær i sit næste liv). 

En smuk tur var det at ro rundt 

på sØen, mens byen 

begyndte at vågne. 

så småt 

Hjerrune var resten af gruppen 

startet på morgenmaden. 

-Og derefter blev der ellers gjort 

rent i hytten, som der vidst 

aldrig er 

ihvertfald 

blevet 

ikke 

fØr (eller 

siden at 

KØbenhavnskredsens roere var på 

en lignende tur i påsken, 1988!) 

Derefter gik det mod Danmark 

igen, det var ligesom noget der 

bare skulle overstås. 

Alt i 

hygge, 

alt en god tur med megen 

lidt mindre roning og så 

en anelse sight-seeing. 

En tur, der kan anbefales! 

Fra DSR deltog: Dorte Lindholm, 

Jens Christoffersen, Ole Dam 

Petersen, Dorthe Bartels , 

F. Madsen og Lene Hansen. 

Erik 

.. _~. ._- . 
~~ 
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ICI DANMARKS LØBET 

8+ MÆND 

Nr. 1 : 

Tid: 

Nr. 2: 

Tid: 

Nr. 3: 

Tid: 

Nr. 4: 

Tid: 

LYNGBY IDSR/BR 
[Bjarne Eltang) 

20.39 

DANMARKS ROCENTER
2 

BR/LR/DSR 

20.46 

DANMARKS ROCENTER
1 

OR/KR/DSR/LR/BR 

20.49 

KR/DSR 
(Frede & Jens) 

22.10 

HEAT 2. 

Nr. 3 DSR 

(Stig Rasmussen & Co.) 

Tid: 24.33 

Om søndagen kom der væsentlig 

udskiftning på veteranotteren. idet 

næsten halvdelen af mandskabet var 

forhindret i at møde op ... 

Holdet blev derfor udskiftet med 

de to stærke veteranroere fra Fredens

borg Roklub: Kim Børgesen og Bent 

Andersen . Derudover fik redaktricen 

den udsøgte ære at "være med" på 

2-erpladsen. (PUST)! 

På 3' er pladsen også 

en stærK roer: 

JAN PALMØ' 
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Til alt held for læserne. bliver 

referatet fra andet heat knapt så 

fyldestgørende - og læserne skal jo 

ikke trættes mere end højst 

nødvendigt. idet beretningen om et 

helt otterløb nok mest er. interessant 

for de implicerede parter - men det 

kan da kort fortælles at 

DSRs. pludseligt 

opståede. Mix-VETERAN/MOT ION 1ST / 

FULDTIDSKAPRONINGSHOLD f~ 

starten lagde kraftigt ud. så kraftigt 

at det kneb for de andre hold at følge 

med (PUST) ----------

og at ovennævnte hold øgede 

forspringet til konkurrenterne således 

at holdet kom først i mål i andet heat. 

(Godt at det ikke blev til en lavere 

placering. for så skulle det jo nok 

undskyldes med at der var et "kvinde

menneske" ombord! 

En særlig stor ros gives hermed til 

styrmanden PER ARNOLDI. der bare 

ku ' det der. 

Styringen var både fræk. modigt og 

velovervejet 

vendepunktet. 

og 

hvor der 

især ved 

var ved at 

opstå alvorligt sammenstød med KRs 

otter. viste PER ARNOLDI sin 

ekspertice. 

Ligeledes var tilråbene fra denne 

person yderst effektive. 



6 DSR - roere deltog på Kbh .Kredsens Langtur 

Påsken in Ber l in! 

"VI MØDES VED BANKEN pA HOVED

BANEGÅRDEN kl. 21.30," -

-det gjorde vi så ! 

flok på 16, 

at påsken i 

trodsede ALT 

år faldt ret 

Vi, e n 

også 

tidligt, vi skulle nemlig på 

Københavnskredsens 

Berlin. 

påsketur til 

DSR va r stærkt repræsenteret, 

ialt med 38% derudover bestod 

deltage rne af roere fra SKJOLD, 

ARK og 

Togturen 

Roklubben 

forløb 

"FURESØEN". 

uden 

problemer,andet end at 

større 

Jens 

protesterede, da han erfarede 

at han var højere end kupeen var 

lang ! 

At 

og 

toldere 

vi blev vækket kl. 03.00 

igen kl . 04.00 af hhv. 

og billetkontrollører 

må vel være småting sådanne 

småting kan iøvrigt skylles ned 

med et par "Gamle Danske!" 

vi var fremme i Berlin planmæs

sigt torsdag formiddag, og hurtigt 

ude ved roklubben RRTVW, hvor 

vores base skulle være i de 

følgende dage. 

Vi var nysgerrige, så vi var snart 

tilbage i "the big city" for at 

lege turister. 

Vejret var ikke noget at skrive 

hj em om, dvs. regn i hastig 

afveksling med snebyger . 
Det ene øje så på 

turistattraktionerne det ande~ 

var "tørt" og søgte efter en 

Bierstube. 
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overtaget efter et par timers 

ihærdigt fodarbejde. 

DSR- roere er fattige folk, så 

vi kØbte ind til spaghetti aIa 

DSR, s om vi fortærede i roklubben. 

Aftenen blev tilbragt ved diverse 

spil garneret med Irsk kaf - . .. 

Torsdag: Op kl. 7 . 30 og igang. 

Vi skulle nemlig det, vi var 

kommet for - UD AT RO t t t 

Vi spiste et KÆMPE morgenmåltid 

for at have noget at stå imod _ 

med til dagens 40 km- s tur rundt 4 

på Berlinske søer og kanaler. l )j 

Vore styrmænd ( indfødte l dukkede 

op og sagde: "Geht - s nicht!" 

vi syntes, de var nogle 

"kyllinger", men vi måtte tage 

til takke med en rask GA tur 

gennem en skov til den klub vi 

skulle have besøgt i robåde. 

Her blev vi modtaget med åbne 

arme og masser af BIER ! vi skulle 

bare anstrenge os for at åbne 

dem ( den første var den værste, 

klokken var vel lltl 

TIL ALMI N DELIG ORIENTERING_ 

SKRÆK O G ADVARSEL !!! 

M otionist fra " JYDEN" taget for 

dopingmisbrug 

Den 20-årige vægtlØfter i Jyden i Aalborg, SØren Christensen, 

er blevet udelukket fra dansk vægtlØftning efter afsløring f or 

dopingmisbrug. 

"SØren Christensen er blot en af vor mange motionister, og han 

har aldrig haft licens", siger næstform. i AK Jyden, Henrik Koch 

til BT. 

"Han er blandt dem, der er med til at ødelægge en klubs ry, og 

bl.a. derfor gjorde vi vort Team Danmark Center til dopingfrit 

område i efteråret." 

SØren Christensen 

i fjor. 

blev afsløret ved en kontrol 22. december 

vi har ikke set ham siden, så han har nok vidst, hvilket 

resultat der ville komme ud af testen," siger Henrik Koch. 

Suspenderingen af den jyske vægtløfter efter misbrug af anabolske 

steroider , afslØrer et helt nyt perspektiv i kampen mod doping

misbrug, siger formanden for Dansk VægtlØftnings-Forbund , Jørgen 

Hansen. 

For de aktive, der deltager i konkurrencer, har vi strenge 

kontrolforanstaltninger, men en sag som den netop afslørede viser , 

at der kan opstå problemer af lignende art snart sagt inden for 

alle idrætter, siger Jørgen Hansen , der peger på, at den afslørede 

vægtløfter er en der ikke deltager i konkurrence, en såkaldt 

motionist I 
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Per Arnoldi var en glimrende styrmand for DSRs motionshold. 
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GLIMT FRA 

KØB E NHAVNER 

S TAFETTEN 

22 .- 23. AP RIL 

F otos : 

Mette Jen s en 

t I 

Jens A. & Frede K. (2 og 3 fra agter. kombinerede med KR. 

DSRs letvægtsdamer markerede sig stærkt i 4X+ . 

Her præmieoverrækkelsen. der er træningsdragter 
til alle . 

Th. Tina Bechgaard og Birgitte Hanelopnåede en flot 
2. plads . 

Som 2 . præmier: Sortimentspakker fra OTA. 
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Rygtet siger i skrivende stund, at 

der iøjeblikket er forhandlinger igang 

mellem PER ARNOLDI og flere 

veteranhold, der skal med til MASTERS 

GAMES, for en god styrmand er jo 

altid guld værd i særlige situationer!!! 

(Vi skylder den forbindelse lige 

at fortælle læserne at andre styrmænd 

ikke udviste den samme dygtighed , 

idet der lige inden starten ti I 

STAFETTEN var et kedeligt 

sammenstød mellem en veteranotter 

fra Rof. KVI K og en landsholdsotter 

fra Danmarks Rocenter. 

Begge både blev beskadiget så meget, 

at det gjaldt om, hurtigst muligt, 

at søge mod land for at bådene ikke 

skulle synke helt). 

20 

-Et kedeligt uheld, der kunne have 

været undgået , hvis styrmændene 

begge både havde været mere 

agtpågivende. 

MANGE VINDERE OG MANGE 

PRÆMI ER! Udover veteran-mix-holdet, 

opnåede DSR selvfølgelig også mange 

andre flotte placeringer. 

Individuelt vandt Lyngbys otter med 

BJARNE ELTANG som stroke. 

På 2. pladsen kom et hold fra 

Danmarks Rocenter . 

På 3. pladsen kom kombinationen fra 

KR/DSR (JENS A. & FREDE 

Sidstnævnte opnåede ligeledes 

i selve stafetten en samlet tredieplads 

med DSRs MI X-VETERAN HOLD & Per 

Arnoldi! 

Hos kvinderne gentog den stærke 

let/tunge båd med 2 x METTE & 1 

x LENA førstepladsen , medens holdet 

med TINA & BIRGITTE blev nr. 2 . 

DSRS kaproningschef , REINER 

MODEST deltog også om søndagen, 

hvor han i første heat sammen med 

LYNGBYFOLK 

placering. 

opnåede en pæn 

Præmierne var anderledes end det, 

man som kaproer ellers kan komme 

ud for. 

Førstepræmierne var sortimentspakker 

fra OTA, der var vin fra KRs 

vinklub, 

POLO-shirts, 

kaffe, Parker-Penne, 

(S )0L1 V) -oplukkere 

fra GEORG JENSEN - og det bedste : 

ALMAR I N fiskeoliekapsler, der blev 

vundet af: 

LETVÆGTSROERNE !!! 

BLADETS UDSENDTE TIL LANDS & VANDS 

Mette Bacher Jensen 

Denne lange Langfredag, fort

satte med en tur til byen. Erik 

(F. Madsen), der har rejst over 

det meste af denne jord, mente 

sig kompetent til at guide os 

i dobbelt-dækkerbus til stadens 

midte. 

Op i den første , den bedste bus, 

panoramaudsigt og 10 kølige Guld 

Tuborg. 

på den måde blev vi ført ud i 

et kvarter, der lignede en soveby 

ala IShØj! 

Nu, da vi var kommet så langt, 

ville Christian en ARKroer ) 

læse op fra s in alternative 

guidebog. Han sluttede med: "aber 

kein U-Bahn" ... 

18 øjne faldt på Erik. 

Her stod vi, uden øl, uden U-Bahn 

og måtte vente på en ny bus i 

Øsende regnvejr! 

Da røg Eriks førertrøje! 

Vi nåede frem til Qreutzberg 

det er der, hvor tingene sker) 

med l times forsinkelse! 

25 

Lørdag. 

Ved morgenbordet 

livligt om vejret . 

gik snakken 

"Det er ihvertfald bedre end i 

går!tf 

" -Blæser det ikke op?" 

"-Se solen derovre!" 

"Dommeren" Walter kom, og vi holdt 

alle vejret. 

Det blev til en sejr. 

Vi matte gerne ro, selv ville 

tyskerne ALDRIG været gået ud 

at ro, hvis der blot var nogle 

krusninger på sØen og op til 

vindstyrke 8, betroede man os 

!! ! 

For mange var det årets første 

rotur. 

vi havde godt med tøj på (næsten 

det samme , man bruger på 

skiferien), men vi arbejdede os 

til varmen og havde en pragtfuld 

tur på Elben. Om aftenen spiste 



LØRDAG lykkedes det for DSR at stille 

op med en klubotter motions/ 

veteran klassen + en letvægtskaproere: 

BJARNE, FRANS KOHL, 

MOGENSEN, MOGENS HAUT, 

QUALE, MICHAEL FREI (tidl. 

Roklub), LARS NIELSEN OG 

RASMUSSEN. 

BERND 

BJØRN 

Roskilde 

STIG 

Som styrmand for denne klubotter : PER 

ARNOLDI, der grundet en dårlig ryg 

har lagt årerne på hylden midlertidigt. .. 

Til gengæld viste det sig at PER, der 

jo ellers nok synes lidt for lang i kroppen 

til at sidde sammenkrøbet på 

styrmandssædet, var en ganske glimrende 

styrmand. 

KVINDERNES DOBBELT-FIRERLØB. 

kvindernes dobbelt-firerløb, var 

DSR repræsenteret i to både. 

En med vore stærke letvægtsdamer : 

METTE K. HANSEN & METTE BLOCH 

JENSEN, der havde sat sig sammen 

med 

de eneste, til bruttoholdet, udtagne 

damer herhjemme: Ulla Fogh, Lyngby 

Dameroklub og Malene Nielsen fra 

Arhus. På papiret: Et storfavorit hold. 

Som styrmand for dette stærke hall, 

sås LENA BADEN. 

Også et andet damehold bestod af 

et par DSRroere i en kombination. 

Birgitte Hanel & Tina Bechgaard 

dannede hold med en fra KVI K og 

en fra Lyngby Dameroklub . 

Det skal for en god ordens skyld lige 

nævnes, at der hos herrerne var 12 

ottele og hos damerne 7 dobbelt-firere 

til start begge dage. 
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Blikvand og vindstille vejr var kun 

noget man kunne drømme sig til den 

week-end det blæste begge dage 

meget kraftigt, således at roerne 

havde modvind på de første - og 

vigtige 3 kilometer. 

Både lørdag og søndag var kvindernes 

løb sponseret af KREDITFORENINGEN 

DANMARK, medens herre-løbet var 

sponseret af ICI Danmark AS om 

lørdagen og OTA SOLGRYN om 

søndagen: 

LØRDAGENS RESULTATER. 

KREDITFORENINGEN 

LØBET: 

DANMARKS 

Nr. 1: LDR/DSR/ARHUS (Mette 
& Mette & Lena l 

Tid: 

Nr. 2: 

Birgitte) Tid: 

24 . 14 

LDR/KVIK/DSR(Tina & 

25.14 . 

" 

Fra <>g med dette nummer starter en ny 

serie: MANEDENS REPARATION"_ 

af: JØRGEN FOSS 

REPARATIONS TEKNIK_ 

LØSE SKRUER_ 

A. 

Skruen skrues fast. Hvis den ikke skrues fast - se under punkt 

B eller c. 

B. 

Er træet sundt t ikke mørkt eller smuldrende) kom træbeskyttelses

middel f.eks. "Hempitox" i hullet. Sæt een eller flere træsplinter 

i hullet og skru skruen fast. For vigtigere skruer, skal 

splinterne først dyppes i lim. Hvi s skruen i det tilfælde ikke 

trækker fast, d . v. s. splinterne kører med rundt, må man lade 

splinter med lim sidde i hullet, og når limen er hærdet, da skru 

skruen fast. Der kan også vælges en lidt større skrue, hvis træets 

bredde og/eller tykkelse tillader det. 
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MEDDELELSE FRA KØKKENUDVALGET. 

I SOMMERSÆSONEN (!/6 - 1/9) VIL DER TIRSDAGE & TORSDAGE VÆRE MULIGHED 

FOR FLG. FRISTELSER FRA KØKKENET : 

TOASTS 8,-

OSTEMAD 5,-

HVIS VEJRGUDERNE TILLADER DET; VIL DER VÆRE MULIGHED FOR AT BENYTTE 

KLUBBENS GRILL . 

GRILLPØLSER 

BURGERS 

FLCJTES 

KAN KØBES I BAREN: (PRISER ENDNU IKKE FASTSAT). 

GRILLKUL + SPRITBRIKETTER FAs VED HENVENDELSE TIL BARVAGTEN. 

TIRSDAG 6/6 --+- TIRSDAG 4/7, arrangerer 

køkkenudvalget gri Ilaftener. 

START KL. 20.00 DSR! 

ALTSI\.: TAG UD OG RO 

KOM I DSR OG SPIS 

I TILFÆLDE AF DI\.RLlGT VEJR, LAVES MAD I KØKKENET. 

OPSLAG MED BINDENDE TILMELDING FØLGER . 

HVIS DU HAR LYST, MI\. DU STADIG GERNE LAVE MAD I KØKKENET TIL 

MEDLEMMERNE PI\. TIRSDAGE & TORSDAGE. 

VINTERMADORDNINGEN MED FRIVILLIGE KOKKE & DEJLIG, SUND MAD 

STARTER IGEN 1/9 ! 

MANGE HILSNER FRA 

KØKKENUDVALGET. 
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LØSE KLEMRINGE Pli. ARER. 

Sæt ringen på plads, (ses det ikke på mærkerne i p las ten på 

åren, sammenlign da med en anden åre fra båden) og stram så begge 

skruer i ringen . Er ringen stadig lidt løs, tag den af og rens 

anlægsfladerne mellem de to halvdele. Hjælper det ikke, tag ringen 

af og slib lidt af anlægsfladerne og spænd så ringen på igen. 

Fortsæt med at slibe af, til ringen sidder godt fast. 

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

HJUL DER PIBER/HVINER. 

De skal smøres. Gør det ikke, medens sædet sidder i skinner ne. 

Der drypper uvægerligt olie ned i skinnen, og det er en god snavs

samler, der ikke lader sig spule væk , og snavs sidder på hjulene. 

Fj ern stopklodserne, tag sædet af og smør hj ulakslerne. AftØr 

overflødig olie, sæt sædet på igen og skru stopklodserne fast 

igen. 

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

HUL I DÆKKLÆDNINGEN. 

I første omgang kan der lappes med vandfast tape, som skal 

dække min. 2 cm. ud til alle sider for hullet. Dækker een bane 

tape ikke som beskrevet, bruges to baner. Sørg for, at dækket 

er tørt, helt tørt, og rent. 

I anden omgang skal der limes en lap på af samme materiale 

som dækket, med en dertil passende lim. 

Er det en stor flænge/hul, må dækklædningen udskiftes. 

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

LAKSKADER - AFSKRABET LAK: 

Når lakken er skrabet af ned til det rå træ, skal træet være 

tørt før reparation begynder. Når træet er tørt, pudses det 

skadede sted rent for splinter, løst træ og lak-kanter. Er der 

tydelig fordybning i træet, udfyldes det med Plastisk Træ. Vi 

har Plastisk Træ med en lys og en mørk farve. Anvend den, der 

passer bedst. Når den er tør, slibes den plan. 

Det rå træ smØres nu med fortyndet lak (1/3 t e rpentin og 2/3 

lak; hvis bØtte med færdig blanding ikke findes). Når det e r tørt 

(l dØgn) lakkeres 2 gange med almindelig lak - med efter 2 døgns 

tørret id hver gang. 

*************************************************************** 
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l~ time var samtl~ge resultater 

klar, udskrevet og af stafet bragt 

ud og ophængt i skolegården , hvor 

der i mellemtiden havde dannet 

sig en markedsplads mellem de 

mange biler med tilO-lØberne 
fra hele Sjælland og diverse 

omrejsende handelsboder i Øl, 

vand og sportstø). Der blev uddelt 
præmier og hyldest til alle 
vinderne i ungdomsklasserne,dvs. 
dem under 21 år. 

Efter en sådan folkelig time 

i skolegården sivede de mange 

mennesker lige s å sti lle ud i 
bilerne, 

Tisvilde 
forlod hovedgaden i 

og trillede videre i 
spredt orden 

sJællandske veje , 
hjem 

medens 
ad de 

CLAUSEN 
og et dusin håndgangne MIK ' er 

atter drog til skovs og slettede 

alle spor og f1k brag t de 92 
poster hjem. 

Jeres udsendte fryder sig efter 

dagens oplevelse over, at DSR 
er med, osse på landjorden, hvor 

sporten hedder "O" - og ikke "RO"! 

Det er sør ' me mærkeligt, at ikke 

mange f lere tager med, når der 
indkaldes 

klubbens 

Ravnsholdt 

gang fra 

minutters 

til 

base 

Skov. 

i 

hygge lØb 

Gåsehuset 

fra 

i 

10 minutters 
Allerød Station. 10 

gang gennem skoven , 
vel at mærke. Der er lØb i flere 

sværhedsgrader, fra gang til 

sprint, og eventuelle bØrn hygger 

sig ved den faldefærdige kamin 
i Gåsehuset eller i haven. 
Gåsehusløbene starter igen til 

14 

efteråret, når rosæsonen ebber 

ud og fortsæt ter ca. hver anden 
sØndag, vintersæsonen igennem. 
Starttid er , når man når frem, 

søndag morgen mellem 10 og 12. 

Er man besat af RO-LØB, hvorfor 
så ikke prøve O-LØB ??? 

Bo Leth-Espensen. 

Junior SI.OI"t 
Til dHplT/'r Ro('r(' .' 

- Husk III de tidlige Trænings_ 
ture den rigtige Træn i ngs_ 

dragt i svær Trikot, alle 6"; 
Forver Spon, . Afd Slllen -

J)m url/m'IINII' SjJ()f'I'lIlnflll 
/lina hllll/' Tøj tier /!nI"I(' /' 

Vi leverer Dem en Kamgarns
habit. ~tribede Mønstre kon

fektioneret efter 8800 
Maal [or.. .. .. -

Coma CXJ Gold,chmidt hal 
virkelig e legante 3800 
Vinieruisiers fro - _ -

H.biltel med 2 Pa' 4800 
Banklædel {I' ' , , -

Plusfours i den ligtige l 28S l",ngd. og V,dde. , -

Fi,karbanklædel, blaa 9BS 
KJrsey f,a - - - _ _ _ _ -

Mod . Regn{,akke m'l 98S 
opslaaende Krave fra -

CR OME & J""o,.Ald 1.5.1 

GOLDSCHMIDT 

-, 

DSR havde også repræsentanter med på et par hold tilmeldt under Danmarks Roeente 

men da navnene ikke stod opført i programmeL ved redaktricen desværre ikke ret meg 

om hvem af DSRs letvægtsroere der roede på hvilken af bådene . 

BEKLAGER FOLKS !!!! 

Morten Tibian har allerede sidst 

roet sig til flere flotte resLIItater . 

april 

***********************************~***~ 

KOM UD OG HE P VED FO RAR SREGATTAE ..... 

DEN 20-2"1 MAJ_ 

Hovedparten af DSRs kaproere stiller op 

deres respektive bådtyper, For nogle 

af holdene gaelder det udtagelser ti I bruttc 

landsholdet _ 

GRATIS ADGANG BEGGE DAGE 
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**~******************************** 

hv=rdarl. 

610 d~ltag~re_ 

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

Niogfyrretyve år efter besættelsen 

fik det vinterstille Tisvilde 

tidligt om morgenen, den 9 . april 

1989 en brat opvågning : 

610 O-lØbere fra det ganske 

og børn Sjæl land plus kvinder 

og mandlige kærester og hunde 

indtog først byen, derefter 

skoven -- Tisvilde Hegn. Alt under 

førerskabet af DSR's 

Orienteringssektion. Et felttog, 

planlagt 

detaljer. 

og udført i alle 

Tidligt om morgenen blev efter 

velvillig aftale med den lokale 

inspektør skolen besat, og bereg

nings- og kommandokontor indrettet 

i engelsklokalet, børnepasningsrum 

i tysklokalet ved siden af. Som 

overbørnepasser havde sektionen 

sikret sig PALLE RØRSGARD, der 

i formiddagens hektiske timer 

holdt bØrnene henrevet med leg 

og snak, hvis de da ikke var store 

nok til den særligt udlagte 

børnebane for kommende 

stortalenter. 

Aktionen var forberedt i det 

stille i måneder forud. Sektionens 

formand herr. RONALD CLAUSEN havde 

i samarbejde med NIS SCHMIDT og 

POUL NISSEN og andre 

vel-orienterede DSR-medlemmer 

afsøgt brandbælter og bevoksn~nger 

og 92 steder i tykningerne præcist 

12 

udlagt kontrolposter særlige 

signa lflag med kodede bidetænger, 

hver beregnet til sit felt på 

særlige passer 

kontrolkort ti l 

navn, kla sse , 

starttidspunkt. 

Måneder forud 

sedler : 

hver lØber, 

klub 

Eet 

med 

og 

var udsendt 

ledingsbreve til forbund s -fællerne 

i de s jællandske O-k lubber, 

(bemærk: Ikke kun RO-klubber): 

"KOM HID, folkens, KOM HID, til 

Tisvilde, vi laver alletiders 

skovtur, efter kort og kompas"! 

Tippet i Gåsehuset om denne 

forestående medie-begivenhed, 

drog jeres udsendte til Tisvilde 

og arbejdede sig med, gennem 

begivenhedernes brændpunkt. 

Fra 30 sjællandske klubber 

kom de: Gamle og unge, hØ j e og 

lave, magre og tykke. Den ældste 

var 75, den yngste 10 måneder. 

Jeres udsendte havde fornøjelsen 

af at trykke startkortet i hånden 

på hvert enkelt. Mange familier 

var med. Far, mor, børn. 

Børnebørn, konfirmander, tøse 

og knøse. Elite løbere, stifindere 

og rene sporhunde, en skolelærer, 

der skulle lære at finde vej 

gennem skoven, nogle, der ikke 

kunne finde ud af det, men ville 

lære det, nogen, der bare ville 

gå turen. 

MERE RIS & ROS 

KLUBAFTENEN OGSA FO R NY E ROERE! 

Klubaftenen er en meget hyggelig og rar n13de at møde klubbens andre 

medlemmer på. Her er en virkelig god stemning, DEr vises v ideofilm om 

roning, vi ser lysbilleder fra forskellige ro-arrangementer, før s t spises der 

og aftenen afsluttes med forskellige spil . 

Klubaftenen er altid den første søndag i måneden, klo 18 .30! 

Som før nævnt starter vi med at spise to retter mad, der laves på skift af 

de fremmødte . Maden er normalt fantastisk billig, ca. 20-25 kr. for to retter 

dejlig, veltillavet mad . 

HOLD ØJE MED OPSLAGSTAVLEN OG SKRIV DIG PI\. LISTEN I 

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

EN BØN FRA EN BARVAGT ! ! ! 

Medlemmerne opfordres til at rydde op efter sig, når Slyngelstuen og Verandaen 

forlades . 

Det er ikke barvagterne, der skal bære service og slikpapir ud efter medlemmerne. 

DETTE SKAL DU SELV SØRGE FOR - OG HUSK DET NU, HVER GANG!!! 
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SE, HVAD DER BEFANDT SIG DE FOR-

SKELLIGE SKABE 

KLÆDN I NGSRUM 

HER SES RESULTATET AF "DEN 

STORE. STYGGE SKABSOPKLlP

PERS" HÆRGEN GENNEM OMKLÆD

NINGSRUMMENE. 

DER FINDES P. T. STADIG POSER 

MED TØj FRA SKABENE. sA 

HVIS DU STARTER EN EFTER

SØGNING AF DIT ROTØJ. DA 

SMUT NED I VÆGTLOKALET OG 

KIG EFTER DER. 

PERSONEN PA BILLEDET ÆRG

RER SIG OVER AT HAN IKKE 

MA BLANDE POSERNE. DEN GAR 

IKKE. HVIS DU SER EN POSE 

MED NOGET DER ER BEDRE END 

DIT EGET. SA MA DU NØJES 

MED AT KIGGE OG IKKE MIXE! 

10 

DIN ROKLUBS OM-

NEJ. DETTE ER INGEN VIN-

sADAN sA DER UD. DA ET 

AF SKABENE I DAMERNES 

OMKLÆDNINGSRUM BLEV 

VI SKYLDER LIGE AT FOR

TÆLLE LÆSERNE. AT FLAS

HELT OG ALDELES 

R I S & R OS fortsat. .. 

Så vidt vides . er der ansat tre trænere af DSR. primært med henblik på at hver 

af disse påtager sig de opgaver. man har forhandlet sig frem til . Dette gælder 

OGS)\. optræningen af nye kaproere og vejledning for mere uerfarne deltidsroere. 

Den ene træner er altid derude. når der er brug for ham. men denne kan logisk 

nok ikke påtage sig at træne 50 personer i diverse outriggere + egen træning! 

Den anden træner er på Rostadion nogle gange pr. uge. mens den tredie faktisk 

kun sjældent er set derude I i skr ivende stund). 

HER ER AFGJ OR T ET PROBLEM. DER BØR TAGES OP ! 

Det virker nemlig ikke særligt motiverende på de nye roere og måske vores 

kommende håb indenfor kaproning. at disse skal tage den lange tur til Bagsværd 

Rostadion for så at returnere med uforrettet sag. 

ØNSKER: 

EN PLAN OVER.HVILKE TRÆNERE DSR HAR TIL RADIGHED FOR KAPROERNE 

OG ET SVAR Pli. OM IKKE ALLE TRE SKAL PATAGE SIG OPTRÆNINGEN AF NYE 

KAPROERE. 

EN PLAN OVER: HVILKE HOLD. DISSE SKAL TRÆNE/OPLÆRE. 

EN OVERSIGT OVER: HVILKE BADE DER Mil. BENYTTES AF DE FORSKELLIGE 

HOLD - OG HVORNAR! 

DET HASTER FAKTISK FOR DET HELE VIRKER MILDEST TALT RET KAOTISK"! 

35 



DRESS-MAN FOR EN DAG: 

MIKKEL alias KNUD MIKKELSEN 

Foto: Hanne Møller 

-OG HER ER DRØMMEN! 

En laber ruskindsjakke 

i kort model og med pelsbe

klædt krave. 

Godt nok kan den ikke nå 

helt sammen foran, og må

ske strammer ærmerne også 

vel rigeligt på overarmene -

men alt er ligegyldigt, for 

det er en ÆGTE SAG det 

her. 

Bo Leth-Espensen løb af 

med vidunderet for en 

10'er! 

MORALE : Klø dig aldrig i 

nakken, når du er til auk

tion i DSR - for du kan 

risikere at vende hjem 

med en helt ny garderobe! 

Foto: Mette Jensen 

8 

Fotomodellen: MIKKEL, iførte sig be

redvilligt alt det tøj der kom frem i 

dagens lys fra de mørke og bugnende 

skabe . 

Synd at dette foto ikke er i farver. 

Mikkel er her iført en DSR-blå under

kjole. 

Det er så beviset! 

DSRs kvinder holder sig til klubbens 

farver: Fra inderst til yderst! 

Læg mærke til den altid uundværlige 

pibe i venstre hånd . 

Som hjælper ses: Martin Lyager . 

... og lidt m.,re r isl ros! 

"Ja, det hele startede da min mand og jeg mødte hinanden rok I ubben l" 

"Ni måneder efter v ort møde . fik vi ham deri" 

"Kan man så forvente andet . når han nærmest er fl asket op med roning!" 

**********************************~**************************************** 

U-ROER BABYER DSR __ _ 

Antallet af småbørns familie r e r i stærkt øget v ækst i roklubben . Mange af 

familierne melder s ig ud af klubben. da fo r ældrene eksempelvis har s vært 

ved at kombinere børnepasning med gymnastikken eller ron ingen. 

-Ville det ikke være en mulighed om disse familie r fandt sammen og indgik 

i en skiftende pasningsordning ??? 

Så kunne alle i ro og mag nyde aktiviteterne DSR. 

KOM FRIT FREM. forældre. 

Vi skal vide. hvor mange I er ... 

Kontakt Pernille Jørgensen i klubben eller på tlf. nummer 01 . 590618 . 

*** ********************************************************************** * 
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EN 
FOTOREPORTAGE FRA STANDERHEJS-

NINGEN DEN 2. APRIL: 

HENNING RASMUSSEN holder tale for de mange yngre og ældre fremmødte 

medlemmer . 

Foto : Hanne Møller 

JYTTE NILSSON døber båden der var til Olympiaden sidste år:"SEOUL"! 

Båden, en dobbelt-sculler havde BJARNE ELTANG & PE R RASMUSSEN ved 

årerne i Seou l. hvor det blev til en flot 6 . plads. Foto: Hanne Møller 

Motorbåden i baggrunden blev derefter døbt af PERN I LLE JØRGENSEN . 
Båden fjk mwnet "PÆDAGOGEN". oq skal fQrtrinsvis benyttes til instru
ering a.kamner og nye roere pa r"oture I havnen. 

6 

Efter ankomsten og en hurtig installering fik Vl valget, 

ikke om v i var friske nok til at tage ud og ro, men HVORNAR 

vi ville ro 

Enten kunne vi ro nu, og slappe af bagefter, eller også kunne 

vi slappe lidt af nu, 

første, da vi gerne 

muligt. 

og så derefter ud og ro. vi valg te det 

ville have smerten overstået hurtigst 

Dagene dernede flØj afsted, og mange af de ting v i oplevede 

dernede, er svære at tidsfæste på en bestemt dag. Men en ting 

står meget tydeligt i hukommelsen, og det er det indtryk man 

får, når man første gang ser Berlinmuren. Ikke Berlinmuren i 

det indre Berlin, men Berlinmuren ud til søen. Det er lidt 

uhyggeligt at se , hvordan de spærrer folk inde som dyr. 

Vesttyskerne havde gjort lidt ekstra for at vise, at de var 

et frit land ved at lægge en campingplads lige op af muren. 

Foto : Anders Brehms Rasmussen 

VESTBERLIN ØSTBERLIN 

Dagens program var : Op kl . 7, kl . 7.15 morgengymnastik , 7.45 

dagens første rotur, kl. 10 morgenmad, kl. ca. 15 dagens anden 

rotur, kl. 19 aftensmad (ifølge andre, som før har deltaget 

i turen , var madens kvalitet hævet meget. Det havde ikke teg net 

godt i de forrige år. 
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Inden da afholdes Introfest den 20. maj. Denne fest bliver 
aften med grill (vejret er forudbestilt), musik og dans. Kom 
og vær med til at vise de nye medlemmer, hvordan en fest i 
foregår. 

en 
ned 
DSR 

Sæsonen er igang, kom ned i klubben, følg med på opslagstavlerne. 
Der sker faktisk en masse på alle fronter. Kender.du nogl~, der 
endnu ikke har prøvet at dyrke roning, var det så Ikke en Ide at 
invitere dem ned til en prøvetur? 

på gensyn! 

Henning 

4 

ARETS VI K INGETUR 1. -2. juli. 

Vi ror fra Roskilde og Hundested lørdag 

formiddag 

Vikingespil 

og mødes ti I faellesspisni.,g-+ 

Frederikssund. 

Overnatn i ng Frederikssund Roklub. 

OGSA FOR KANINER 

SKRIV DIG pA TILMELDINGSLISTEN. 

VIKINGESPlllENE 
FREDERIKSSUND 1989 

Sv'ÆRDENE VIL KliNGE OG LURERNE GJAJJ)E 

KOM OC SE 

BJØRN HIN BLODIGE 

41 

LANGTURSUDVALGET 

om Handlingen 

Dramaet omkring Bjørn hin Blodige udspilles i 
Danmark tæt ved år 900. Det var på de nne tid, at 
landet samledes under en konge til en na tion, der 
strakte sig fra Ejderen i syd til Smålands øde 
skove i nordøst. Samtidig med at danske krigere 
som plyndrende og hærgende vikinger var en 
stadig trussel for hele Europa , truedes den unge 
nation selv på sit liv af ældre rigere og stærkere 
lande, ikke mindst det tyske kejserrige i syd. 

Bjørn hin Blodige 

Ved den danske sydgrænse kæmpes der bravt 
tæt ved år 900. På Kongsgården modtager Kong 
Ring meldinger om slagets gang. Der er med
gang, modgang, forræderi , og endelig kommer 
meldingen om sejren. Kongen sender bud om, at 
hærføreren Bjørn belønnes med titlen J~l af 
Hedeby. 

r å \ ej hjem fra slaget møder Bjom og Hemming 
tre vølver, der spår ham en strålende fremtid, 
han skal blive Jarl af Hedeby og "daners Kon
ge", Hemming "Kongers far" . Han afviser tan
ken, men da budet når frem, begynder spådom
men at slå rod i hans sind. Da Bjøm når hjem til 
Kongsgården, hyldes Kong Rings ældste søn 
Rørik som sin fars efterfølger, og Bjørns vej til 
kongemagten er spærret. 
Bjørn og hans hustru Estrid venter besøg af 
Kong RiRg, og de har planlagt at myrde ham. 
Efter festen myTder Bjørn kongen med en af 
vagternes dolke, og næste morgen beskylder 
Bjørn Kong Rings ældste søn Rønk for fader-
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BJ ARN E ENGEL L 

HI LD URS GADE 9-2 TV 
210 0 KØBEN HA VN ø 

00 

Orienteringsløb 19S9 

Løbstype Arrangør 

3/6 Minicup Lystrup Hvalsø - Slagelse 
ROK-DSR-HOF 

3/6 Sprint Cup Rude Skov Nord Ok øst 

4/6 99-stafet Gribkov Midt OK øst 

717 3-dages 
8/7 
9/7 

Tilmelding: 

Gåsehusløb: 

Øvrige .løb: 

(14 dage før) 

St. Dyrehave 
Gribskov 
S"tenholt Vang 

Mød op mellem kl. 10 og 12 

Farum 
NORD 
Hillerød 

Johan Frydendahl tlf. Ol 63 08 Il 
Bredesvinget 42 
2830 Virum 02 8S 86 OS 

(arb. ) 

(priv) 

~.-oFO ..... . . 
·ObI'H.·" 

57 årg. af medlemsbladet for 

DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

(Akademisk & Polyteknisk Roklub] 



NATTERGALETUR på Furesøen 

Fredag d. 9. juni. 

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

A rrangement.et. st.art.er DSR 

t.il en f&elles middag kl. 19. 

mødes 

Ved 22-t.iden s&et.t.er vi kursen mod Fure-

søen _ hvor vi t.ager på vandet. ved. 23-

t.iden. 

Eft.er ca. 4- t.imers roning er vi at.t.er land 

og spiser morgenmad. 

(Pris for middag -+- morgenmad ca. SO kr.) 

Sidst.e t.i Imelding samme dag. 

Laeg dog maerke ti I _ at. der er begraenset. 

deltagerant.al! ! ! 

Bo_ Bjørn & Pernille 
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HØj aktivitet 

præger i øjeblikket DSR på alle fronter. l Strandvænget er 
snart et dagligt syn at se en tom bådehal, og på Bagsværd er 
disponibelt materiel i brug. 

det 
alt 

Mere end 150 nye medlemmer har deltaget i instruktionen og over 
50 har allerede fået roret. Initiativet med at samle kaninerne på 
verandaen efter instruktion har været en stor succes og vil 
forhåbentlig føre til, at flere nye medlemmmer falder til i klub
ben. 

Langturssæsonen er kommet igang. Der har været roet påsketur i 
Berlin og pinseture i Smålandsfarvandet, Sydfynske Øhav og på 
Flensborg Fjord. Svantes færd i svenske og finske farvande er 
planlagt (der er endnu et par ledige uger!). vi har tilmeldt 
deltagere til kredsens tur på Loirefloden. Føljetonbåden - Sjæl
land Rundt - er kommet afsted (se opslagstavlen). Og der tales om 
mange andre tiltag. 

Kaproningssæsonens egentlige start, Forårsregattaen på Bagsværd 
Sø blev afviklet i weekenden den 20 . -21. maj. Det var glædeligt 
at se DSR så talstærkt repræsenteret i næsten alle klasser. Dette 
lover godt for sæsonen. 

En gammel tradition i DSR har været ottermatchen mellem KØben
havns Universitet og Polytekninsk Læreanstalt. Denne har ikke 
været roet i adskillige år, men nu har Nicolai Lindgreen taget 
sig af sagen. Den 3. september roes lØbet atter med deltagelse af 
rektorerne fra de to læreanstalter. Det er så spændende at se, om 
der findes 2 X 8 roere fra de to læreanstalter, der kan ro otter. 
Er du interesseret, så skriv dig på listen på opslagstavlen, 
hvorefter du vil blive kontaktet. 

En endnu ældre tradition er to løb mellem KVIK og DSR, Løbene om 
bolcheglasset og lØbet om spejlet. Deltagerne i disse to lØb skal 
være kaniner fra i år. I lØbet om bolcheglasset må ingen delta
gere have stillet op i kaproninger. Begge lØb afvikles i fireåres 
inrigger og finder sted den 7. september i Svanemøllen. Af nyere 
dato er løbet om damepokalen. Denne afvikles sammen med de to 
andre lØb. Desværre befinder alle pokalerne sig i KVIK i øjeblik
ket, men det regner jeg med bliver rettet i år. Har du lyst til 
at deltage, så skriv dig på tilmeldingslisten, hvorefter du vil 
blive kontaktet. 

Forberedelsen til fØdselsdagsfesten er igang. Kunne du tænke dig 
at give en hånd med ved arrangementet, så kontakt undertegnede. 
Tilmelding til festen kan ske på opslagstavlen eller på telefon 
31 46 47 67. 

Og så den sidste nyhed - vi er nu 600 medlemmer i DSR! 

Henning. 
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DSR-roeren, fra at være bagud med 5~ sekund ved 1000 meter mærket, fik kæmpet 

sig op til den førende. 

Resultat søndag: 1. DSR 8.00.09, 2 . Furesøen 8.00.65. 

I single-sculler, mænd senior A II var det atter en, for DSRs udsendte, ukendt 

repræsentant fra DSR, der var med her. 

MICHAEL RAVN, tidl. Roskilde roede lørdag mod to hold fra Nakskov Skibsværft. 

en fra Roskilde og en fra Nykøbing F. 

Lørdag blev det til en 4 . plads i 8.01.61. søndag en 3. plads 8.21 . 06. 

ANDERS RASMUSSENs HURTIGE START. 

Undertegnede var lige ved at glemme, at ANDERS RASMUSSEN også roede single

sculler. 

Dette foregik om søndagen, hvor der var indledende heats denne klasse. 

lJUnior Al . 

Bladets udsendte var tidligt oppe den morgen, og drog til Bagsværd Sø' s start

område belæsset med diverse fotografiapparater og et program. 

Det er altid meget anderledes at være hvor roerne starter, end ved målområdet, 

hvor man kun kan se de sidste 700 meter af de enkelte løb. 
, "I 

I Anders heat, var der roere og Anders skulle starte på bane 1. 

Bladets udsendte var lige ved at komme med tilråb til DSRs juniorroer • for modsat 

de andre hold, der sad parat med årebladene lodret i vandet. sad denne med årerne 

lagt vandret på vandoverfladen!!! 

"ER ALLE KLAR?" .. ... ...... . ............. .... . . 

"RO!" 

DINGELINGELING .... ... . 

"BANE 1. DSR - FEJLSTART!" .... . 
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****************************************** 

FØDSELSDAGSFEST FØDSELSDAGSFEST 

FØDSELSDAGSFEST FØDSELSDAGSFEST FØDSELSDAGSFEST FØDSELSDAGSFEST 

FØDSELSDAGSFEST FØDSELSDAGSFEST 

FØDSELSDAGSFEST FØDSELSDAGSFEST FØDSELSDAGSFEST FØDSELSDAGSFEST 

Klubhuset fylder 50 år 

Lørda.g den. 17. j u. n. i 

K I. 1 B. 00 

Velkomstdrink: Champagne 

Middag: 

Melon m. Spegeskinke 

Helstegt oksefilet m. 

garniture & svampesovs 

Citronis m. jordbcer 

Kaffe 

Sarah Bernhardkager 

Vin: -! fl. til middagen 

Taffelmusik: Vagn spiller flygel under 
middagen. 

Dans: Senere på aftenen: 

Diskotek. 

Alt dette for den nette sum af kun 

Kr. 150,-

Det skal vcere en rigtig god aften, hvor 

klubbens medlemmer 

mad det sidste går 

,af, når det er Jytte 

,tementet. 

rnøder ti I fest og god 

rnan ikke galt byen 

der skal stå for trak-

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

Tilrnelding enten på listen i klubben 
eli er ti I forrnanden på tlf. 

01 46 47 67 

****************************************** 
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DEBUTANTER 
Dernæst fulgte et løb, hvor DSR var sikker på at vinde 

I 2X, senior - nye roere, stillede tre hold op. 

Nemlig : DSR DSR " og --- DSR '" 

Begge dage fik DSRs førstehold hjælp fra Rof. KVI K, idet den ene af DSRs roere 
var blevet syg. 

Lørdag vandt DSR II med Hens Henrik Larsen og Henrik Hebsgård. 

Søndag vandt DSR IIKVIK med Esben Jacobsen & Thomas Larsen. 

DSRs debutanter i dobbelt-scu"er. 

Henrik Hebsgård & Hans-Henrik Larsen blev nr . 1 lørdag foran 

DSR I og DSR ". 

Henrik og Hans-Henrik startede med kaproningstræning v.'lter 

under ledelse af Palle Rørsgaard & Jess Rasmussen. 

IAN & MORTEN 
OG 4X-

IAN BADEN & MORTEN TIBIAN, roede søndag på hver sin dobbelt-firer. 

lan roede sammen med roere fra BRIKVIKIHolstebro, Morten sammen med roere fra 

Helsingør /Viborg/Silkeborg. 

Mortens hold havde jo tre uger i forvejen opnået en flot 2 . plads ved en stor regatta 

i Italien, og matte nok her betegnes som favorit. 

30 

*********************~******************* 

Jeg er ny og skal på l"Ylin første langtur_ 

hvad gør jeg så ??? 

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

Vi har, som nævnt mange steder, fået mange nye roere i år. 

Tilbudet til disse nye er en masse alsidig roning . Det kan være motionsture, 

morgenture, kaproning, langdistancekaproning og langtursroning . 

Da mange af vore nye medlemmer måske står lidt usikkert overfor det at tage 

på langtur, tillader redaktøren sig herved at bringe et indlæg fra bogen: 

LANGTURSRONING,udgivet af Dansk Forening for Rosport 1976. 

LANGTUREN 

Det er meget afgørende for en succesfuld langtur, at roerne 

indbyrdes er "på bølgelængde", at de nogenlunde har samme 

opfattelse af, hvordan langturen skal forme sig. Dette bØr dog 

ikke afholde nogen fra at forsøge at tage nye medlemmer med på 

langtur. 

Når holdets sammensætning er klar, bliver man enige om, hvor 

langturen skal gå hen og bestemmer afgangstidspunkt og f o rventet 

hjemkomst. Holdets ansvarlige langtursstyrmand ansøger derefter 

om godkendelse af turen og om tildeling af en båd gennem sin 

klubs langtursrochef eller bestyrelse. I nogle klubber kan man 

endvidere låne telt og forskelligt udstyr. 

Af fællesudstyr til langturen skal der som regel medbringes telt. 

Inden afgangen bØr man, for at undgå ubehagelige oplevelser, 

efterse teltet grundigt og checke af, at alle teltstænger , 

barduner og pløkke e r med. Flaskegasanlæg efterprøves og 

gasflaskerne fyldes op om nødvendigt. 

Til brug for en evt. reparation af båden bØr fØlgende medbringes: 

Hæfteplaster til hurtig reparation af lække i båden - ekstra 

fangline ekstra bundprop - skruetrækker - skiftenøgle - skruer 

og bolte - lim og sandpapir. 
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REGITZE SIGGARD havde succes ved Forårsregattaen. 

Det blev ikke kun til sejre i single-sculler, men også 

i letvægtsdobbelt-sculler med en Middelfart-pige. 

(REGITZE ses til højre i billedet) 

-Men det viste sig, at der faktisk ikke på noget tidspunkt blev nogen spænding 

om damernes placeringer. 

Regitze Siggaard overrumplede nemlig alt og alle ved at vinde med henholdsvis 10 

sekunder om lørdagen og godt 4 sek. om søndagen. Mette Bloch blev nummer to 

og Mette K. Hansen opnåede en 4. plads begge dage. 

I skrivende stund vides det endnu ikke, hvordan dobbelt-sculleren herefter bliver 

sammensat, da Regitze Siggaard forståeligt nok mest vil satse på single-sculleren. 

IANI BJARNE <>g MORTEN_ 

Et spændende løb kunne man ligeledes på forhånd betegne mændenes dobbelt-sculler 

i senior A. 

Her var DSR repræsenteret med tre roere: IAN BADEN & BJARNE EL TANG samt 

MORTEN TIBIAN der roede med Jens Jørgen Tramm fra Helsingør. 

Det belv da også disse to hold, der kom til at præge løbet. 

Ved 1000 meter mærket nåede lan & Bjarne først over i 3.15.54 mod Morten og Jens 

Jørgens 3.17.43. 

Siden ændrede stillingen sig, så Morten og Jens Jørgen roede først over målstregen 

i 6.41.17 mod Bjarne & Ians 6.43.26. 

Der var 9~ sek. ned til næste hold fra Silkeborg/Viborg, mens Odense, KVIK/BR 

og Holstebro kom i mål et pænt stykke efter. 

28 

Før afgangen efterses båden, årerne og redningsvestene m.m. meget 

indgående. Forinden må evt. lække være udbedret, åregange og 

sVirvels, spændholter, remme, rullesæder etc. afprøvet. Dækkene 

og bundpropperne samt rorlinerne kontrolleres, sidstnævnte 

specielt ved jukket, hyvor de særligt slides. Åregange eller 

svirvels indfedtes i talg. Rullesædets hjul smØres ved at dyppe 

en dråbe olie i hjulakslen . Skinnerne aftørres og renses for 

sand og snavs. Skinnerne må ll<ke indfedtes , da dette bevirker, 

at de virker som glidebane, idet hjulene står stille og derved 

slides flade og skæve. 

Når båden er klar, sættes roret på, evt.lænsepropper i skottene 

samt bundproppen, og båden sættes i vandet. En rednignsvest til 

hver roer lægges i båden ovenpå toften (aldrig under den J ved 

siden af hvert rullesæde , styrmandens redningsvest ved siden 

af styrmandspladsen. Der sættes flag og stander i båden, og 

stuvningen påbegyndes. 

Da man må være forberedt på, 

de genstande, der dårligst 

at sØen 

kan tåle 

kan "give vand", lægges 

fugtighed, i for- og 

agterrum. De tungeste ting lægges nederst. Vægten fordeles jævnt 

over hele båden. Dog bør vægten af bagagen ved roning med sØen 

agten ind rykkes noget fremefter, dette skal dog ikke overdrives. 
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FORARSREGATTAEN DEN 20_ -21 _ MAJ_ 

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

31 kaproere fra DSR deltog i Forårsregattaen den 20. -21. maj på Bagsværd Sø. 

Roerne var fordelt på 26 hold og i 22 løb, og en del af de 31 DSRroere havde 
deres debut hin week-end. 

Vejret var for en gangs skyld perfekt til kaproning, næsten FOR varmt med masser 
af sol og blikvand begge dage. 

Vi var godt fordelt i diverse bådtyper, lige fra de yngste juniorroere, senior A 

roere til hold i veteran klassen . 

KAPRONING TILTRÆKKER ALTID TILSKUERE, HER SES EN DEL 
FRA DSR VED BAGSVÆRD Sø. 

De første, der skulle ud at prøve kræfter var: KASPER HAAGENSEN & MARTIN 

NELLEMOSE, der ror 2X, drenge junior B. 

Der var 6 tilmeldte hold lørdag, hvor det blev til en flot 3. plads i tiden 7.29.31 . 

Søndag måtte Martin & Kasper nøjes med en 5. plads i tiden 7.30 . 91. Vinder begge 

dage var et godt roende hold fra Aalborg . 

Næste roer var ANDERS RASMUSSEN der,sammen rjled Jacob Nielsen fra STEVNS 

.. oede drenge 2X. junior A. Holdet opnåede en flot 3. plads ud af 6 hold, hvoraf 

de tre første i mål var ret tæt på hinanden. Vinder Bagsværd/ KR i 7.01 . 05, 2. 

Holstebro/Kolding 7.02.71,3 . DSR/STEVNS: 7.03.80. 

26 

HVOR DER BØR ROS. 

Roningen skal foregå nær ved land. Langtursreglementets bestemmelser herom 

må følges meget nøje. 

Det skal dog bemærkes, at båden glider knapt så let, hvis 

den har mindre end en meter vand under kØlen, hvortil kommer, 

at faren for at løbe på sten selvfølgelig forøges, hvis roningen 

foregår alt for langt inde under land. 

Blæser vinden fra land, bØr man - holde sig så nær til land som 

overhovedet muligt, dog udenfor eventuelle revler hvis der 

ikke er dybt nokindenfor disse). Uventede forhold kan spille 

ind, såsom en knækket åretold, en brækket åre, en læk, hvorved 

bådens manØv reringsevne formindskes, og man udsættes for, at 

båden hurtigt driver til sØs og kommer ud i højere bølger, hvor 

den ikke kan klare sig. Blæser det derimod mod land, kan og 

bØr man holde sig noget ude, idet søen da hurtigt kan sætte båden 

ind til land, medmindre det er muligt at ro indenfor evt. revler, 

der bryder sØen og tager kraften af den. Kun i ganske 

ekstraordinære tilfælde slækkes kravet om roningen tæt under 

land, som f. eks. når man i det Sydfyenske Øhav ønsker at ro fra 

en ø til en anden. 

Det siger sig selv, at en sådan overfart 1) kun bØr ske, når 

holdet e r fUldstændig enig herom, 2 ) at den kun må ske i absolut 

roligt og stabilt vejr og rolig sø, 3) at den lige linie fra kyst 

til kyst på overfartsstedet aldrig må overstige 4 (fire) km, hvilket 

er en strækning, som man kan overse og gennemro på kort tid. 

I øvrigt henvises herom tillangtursreglementet • Som det vil ses, åbner 

den nævnte distance mulighed for at komme rundt de fleste steder 

i Danmark uden at behøve at begive sig til havs. 

Vi kender alle denne hånlige bemærkning " Du tør ikke t ". Det 

er disse ord, hvormed man frister andre til dumdristighed. Til 

enhver dyrker af langtursroning skal det siges: "Lad dig aldrig 

friste til at vove andet og mere end det, som er uundgåelig t 

nØdvendigt." Eller: " Hellere risikere en læk på lavt vand ved 

en bordfyldning på dybt vandt" 

I farvande, hvor holdet ikke er kendt, bør man være orienteret 

ved hjælp af et søkort eller landkort, og man bør altid - for 

at være beredt i påkommende ~ilfælde - medføre et kompas . 

11 



anno 

saa skete det da. Den længe 

ventede 

Klubhus 

JuJni. 

Indvielse af vort 

fandt S~ed Søndag d. 

nye 

18. 

Vejret, det var en ikke uvæsentlig 

Betingelse for Dagens "publikums-

mæssige" Suckes, var rigtigt nyde

ligt. Det var varmt. Solen skinne

de paa de rigtige Tidspunkter, 

og de truende Byger holdt sig 

væk næsten hele Tiden. Det 

Indtryk, der bliver siddende 

tilbage i Erindringen om denne 

Dag, er derfor kun Solskin. 

Foran Klubhuset var rejst en 

Masse Flagstænger, hvorfra Flage

ne, udfoldet af en mild Brise, 

bragte Bud om Fest. Kl. 11 var 

Festsalen fyldt af de mange 

indbudte Gæster og talrige 

Medlemmer. 

Terrasserne 

Paa Forpladsen, 

der overhovedet 

Folk. De kunde 

overalt, 

var Plads, 

allesammen 

paa 

hvor 

stod 

hØre 

Indvielsestalerne gennem de 

opsatte Højtalere. Det var 

forresten glædeligt at se, hvor 

mange Medlemmer, der havde taget 

Familien med til Indvielsen. 

Netop derved fik det "klub" 

agtige allerede i Starten den 

Plads, det skulde have. Forældre, 

Hustruer og andre er nu klar over, 

at deres Mænd umuligt kan faa 

bedre Vilkaar - i alle Retninger 

- at drive deres Sport under. 

Da de indbudte Gæster, der talte 

en lang Række kendte Navne, som 

vi vel næppe behøver nævne, havde 

faaet anvist deres Pladser, ankom 

Klubbens Protektor, vort aktive 

1939 

Medlem Hans Kongelige Højhed Kronprins 

Frederik. 

Formanden 

Schack bØd 
Medlemmerne 

Grosserer 

Velkommen 

paaskønne 

Gave, de fik i Huset her. 

Gudmund 

og bad 

den store 

Anonymt havde Klubben modtaget 

en Prolog, hvis magtfulde Ord paa 

glimrende Vis blev fremsagt af Kgl. 

Skuespiller Ebbe Rode. 

IngeniØr Ree aflagde nu 

Byggeudvalgets Vegne, en 

paa 

kort 

Beretning om alt det, der havde 

ført til, at dette Hus nu stod 

færdigt. Han krydrede sin Tale med 

mange smaa Sidespring til de Dage, 

Rosporten kun havde smaa Skure at 

trives i. 

Den tidligere Formand, Professor 

Secher redegjorde nu som aktivt 

Medlem for en Del af de Tanker, 

der laa til Grund for Husets 

Rejsning og dets fremtidige 

Benyttelse samtidig med, at han 

udtalte, at der endnu kun manglede 

en Buste af Ingeniør Ree for at 

Huset kunde siges at være fuldendt, 

en Buste, der burde Staa som et 

varigt Minde om den Mand, der som 

ingen anden har haft Betydning for 

den danske Studenter Rosport. 

Den egentlige Indvielsestale, 

hvori Huset erklæredes for aabnet 

til Brug for Medlemmerne under deres 

Roning, og som Opholdssted i deres 

Fritid, blev holdt af Hans Kongelige 

Højhed Kronprins Frederik i et klart 

og myndigt Sprog, der udløste et 

langvarigt Bifald hos alle de 

tilstedeværende. 

Umiddelbart derefter overrakte 
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HernintA~~ Århus __ -------:;;--;I~~~~tZ~t~;~=========== 

"MASTERS GAMES bliver gennemført 

som planlagt" • lover arrangørerne på 

foranledning af et telefonopkald fra 

undertegnede. 

Der er derfor ingen grund til 

bekymring om aflysning af legene -

og nu da tilmeldingsfristen er ved at 

rinde ud. kunne "Merete" samtidig 

fortælle. hvordan det stod til med 

tilmeldingerne jindenfor RONINGEN. 

som jo nok interesserer læserne mest. 

Her. en uge inden tilmeldingsfristens 

udløb. har der tilmeldt sig 98 roere. 

Danmark har indtil nu tilmeldt ca. 30 

personer. Vesttyskland 30. USA 

7.Australien 7. Israel 7. Japan 2. 

Desuden har andre lande: Canada. 

Frankrig. Mexico og New Zealand meldt 

deres ankomst. 

DSR deltager som tidligere nævnte ved 

Masters der jo foregår i den sidste 

uge sidst i juli. 

PALLE R0RSGAARD skal afsted sin 

egen single-sculler. mens DSR også 

er repræsenteret af nogle damer. 

Et forsøg med en ren DSR-dobbelt-firer 

blev ikke den store succes. 

halvdelen af dameholdet valgte 

trække sig for at hellige 

inriggerroning . 

og 

al 

13 

De tilbageværende: JETTE M. LARSEN 

& METTE JENSEN. fortsætter dog 

ufortrødent. 

Damerne er tilmeldt i dobbelt-sculler 

og dobbelt-firer sammen med roere 

fra Fredensborg Roklub. 

Desuden skal Mette ro med på en 

kombineret dameotter . 

Roningen afholdes 24.07-30 . 07 

Brabrand Søen. 

Træning 20.07-23.07. 

Arhus. 

damernes dobbelt-sculler og otter. er 

der indledende heat: Mandag 24.07 med 

start kl. 9 . 00. 

Semifinaler: Onsdag 26.07.Start k1.9.00 

Finaler: Fredag 28.07. Start kl. 9.00 

Herrernes 1 X & damernes dobbelt-firer 

roes således: 

I ndledende heat: Tirsdag d. 25.07. Semifinale 

Torsdag d. 27.07 Finaler: Lørdag 

d . 29.07. 



anno 1939 
4: Det henstilles ikke at fjerne Møbler fra de Lokaler, hvortil de hører. Man 

maa altsaa ikke flytte Møblerne fra Dagligstuer, Spisestue eller Veranda ud 

paa Terrasserne eller omvendt. 

BESTYRELSEN 

P.S. 

Til at paase, at disse rimelige Krav opfyldes, er det, at HUSKOMITEEN bl.a. 

er blevet oprettet. 

Den maa ikke opfattes som nogen Form for Huspoliti - den skal kun v æ r n e 

om det smukke Hus til Gavn for alle Medlemmerne. 

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

RESTAURANTEN ER NU AABNET 

Lige siden Sæsonen aabnedes ude i det nye Klubhus, har der været 

et Spørgsmaal, hvortil kun kunde svares: "Nej - ikke endnu" -

Spørgsmaalet lØd: "Hvornaar aabner Restauranten?" 

( For de nye Medlemmer maa lige oplyses, at Hr. Rasmussen har 

Klubbens Restaurant). Nu er det altsaa sket. 

Restauranten har fØlgende Priser: 

M o r g e n m a d: (Kaffe, 2 stk. FranskbrØd m/Smør) Kr. 0,50. 

F r o k o s t: SmØrrebrØd a 0,15. Forsk. Frokostretter efter aftale 

E f t e r m i d d a g: l Kop Kaffe 0,20,Sandkage, Wienerbrød, 

Roulade a 0,12 pr. stk. 

M i d d a g: 2 Retter borgerlig Mad 1,25 (m/Kaffe 1,40). 

Øl 0,35 pr. Flaske. Snaps 0,40 pr. Glas. 

Sodavand O.a. Læskedrikke 0,25 pr. Flaske 

Mælk 0,15 pr. Glas. 

Whisky og Gin 1,50 Kr. (Vand incl.). 

Madeira, Portvin og Vermouth 0,50 Øre pr. Glas. 

Cigarer, Cerutter og Cigaretter - alle kendte mærker - til butikspriser. 
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61 _ LUbecker Ruder-Regatta på Wake~itz 

lørdag d_ 13_ ITlaj og søndag d _ 14. ITlaj. 

*************************************~**** 

Efter den lange vinters ihærdige træning og vores 10 dages trænings

lejr i påsken i år, var det med en vis spænding at vi skulle til 

vores fØrste rigtige kaproning i år, selvom den godtnok kun var 

på 1000 meter. 

Vi tog af sted fredag d. l2.maj om eftermiddagen og nåede lejrpladsen 

ved 24-tiden. Vi skulle have været der kl. 22.30, men færgen var 

som sædvanlig forsinket. 

Vi fik hurtigt slået vores telte op og kunne lægge os til at sove 

ved l-tiden. 

Det var en lidt kold omgang første gang i år, at sove udendørs med 

temperaturer ned til omkring 3 grader. Men de unge faldt let i sØvn 

modsat deres træner som åbenbart er blevet lidt mere kuldskær på 

sine ældre dage. Vi var dog alle friske næste morgen og fik spist 

morgenmad ved otte-tiden, hvorefter vi fik rigget både til og 

afprøvet banen før det gik lØS med kaproninger om eftermiddagen. 

vi stillede op på følgende måde: 

Anders i single-sculler junior A + dobbelt-sculler junior A 

sammen med Jacob fra Stevns, selvom han kun er junior B roer. 

Endvidere i single-sculler junior B. 

Kasper & Martin i junior B I og junior B II dobbelt-sculler. 

Endvidere træneren i single-sculler veteran C over 43 år. 

Den fØrste dag blæste en pæn modsø op ad banen, og den første der 

var i ilden var Anders i single-sculler junior B, hvor han blev 

nr. l i tiden 4.16.9 foran en veesttysker fra Hamburg i 4.19.6 cg 

Nykøbing Falster og Saxkjøbing. 

Herefter var det Kasper & Martins tur i junior B I, hvor de mØdte 

3 gode tyske hold og Sorø. Det var deres fØrste kaproning sammen, 

så der var nok lidt nerver på, idet starten gik i fisk for dem. 

De kom dog godt igen ned ad banen og sluttede på en pæn 3. plads 

i tiden 4.01.8 efter et stærkt vesttysk hold der roede på 3.54.6 

og Sorø i 3.59.9. 

En times tid efter var de atter i ilden og roede mod tre tyske hold. 

Her vandt Anders & Martin i 3.57. O foran et hold fra Segeberger 

Ruderklub der roede på 4.02.05. Dette var en dejlig overraskelse. 
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******************************************* 

HUSK AT: 
*****"***** 

-DEAD-LI NE på DSRs 

Klubblad er den 10. 

hver måned! 

I stedet for at gå og 

SNAKKE om at du har 

planer om at skrive 

indl.æg til bladet, 

hvorfor 

ud det 

ikke springe 

og få det 

skrevet??? 

Det er medlemmerne, 

der kan s.ætte pr.æg 

på bladet, så dette 

• in 0h 1.71.1 
DSRs Klubblad 

laeses -viden. om! 

Det viser sig at vores klubblad grun

digt bliver studeret i andre roklub

ber. 

Således har Sorø Roklub bragt nogle 

af bladets artikler og tegninger 

i DERES klubblad. Her gjorde man 

bliver meget alsidigt. så det smarte, at sende DSRs redaktør 

et eksemplar af Sorø Roklubs medlems

Indl.æg modtages altid blad, så man ved selvsyn kunne se 

med g I .æde. de afskrevne artikler. 

Du kan putte dine ar-

tikler Bladets Post-

kasse på 1. sal. 

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

Gymnasti k! 

Der er stadig ~u

lighed for at dyr

ke den. populaere 

gyrnn.astik i DSR_ 

Dette kan. ske h-ver 

tirsdag fra kl_18-

19 
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Helt iorden. 

-Også Skive Roklub og Skanderborg 

Roklub har brugt artikler og tegnin

ger fra vort klubblad. 

Tegningerne der iøvrigt bringes i 

vort blad, har redaktøren brugt 

en hel del tid på at finde frem til. 

De er fundet i gamle tyske roblade, 

ROklubben SKJOLDs årbøger fra 1900-

1930, Norske Studenters Roklubs 

årbøger samt fra gamle numre af 

bladet RONING fra 40'erne og 50'erne. 

-Men vil det så ikke sige, at DSRs 

redaktør OGSÅ tager tegninger andre 

steder fra ? 

Jo, men det må man også gerne - idet 

en eventuel forældelsesfrist er 25 

år. 

løvrigt har dygtige PERNILLE JØRGENSEN 

også bidraget med en masse lækre 

teaninger, og DE er up to date! MJ 

r 

Allerede en time efter var Kasper & Martin i i Ide n igen i junior 

B II, hvor de mødte to tyske hold + Fåborg Roklub. Her blev det 

til en meget sikker sejr i tiden 3.56.0 foran Ratzeburger Ruderklub 

i 3.59.9. I dette løb var der to heat med ialt otte deltagere og 

Kasper & Martin havde den bedste tid af alle otte. 

så var det jo spændende om Anders & Jacob i junior A 2X kunne få 

hævn over VIKING! 

De skulle i deres løb også ro mod et hold fra Nykøbing F + tre meget 

gode tyske hold. Desværre belv DSRs hold lige efter starten kraftigt 

generet af både Nykøbing F. og et tysk hold, hvorfor DSR-roerne 

protesterede ved at række en hånd i vej ret, men banedommeren 

reagerede ikke på flere henvendelser. De mistede nok ved disse gener 

3-5 sekunder. Da Anders & Jacob endelig fik glid i båden, gik det 

utroligt godt men VIKING kunne de desværre ikke nå. Disse vandt 

i tiden 3.31,5, medens Jacob & Anders blev anden i 3.33.4 med et 

tysk hold på 3. pladsen i 3,40.8. Det var et virkeligt hårdt løb, 

men det var til gengæld noget af det bedste træneren nogens~nde 

har set, mens de har roet sammen. 

Derpå var det igen den aldrende træners tur til at ro, og dennegang 

blev det til en 2. pladsr i 4.27.2 efter en stærk vesttysker der 

træner 6 gange om ugen og det ca. 2 O ki lometer hver gang. Han roede 

i 4.23.1. 

Sidste løb med DSRs deltagelse var i IX junior B I, hvor Anders 

skulle møde en vesttysker fra Lubecker Ruder-Gesellschaft. Men 

Anders havde opbrugt sine kræfter tidligere på dagen og måtte se 

sig henvist til 2. pladsen 3,3 sek. efter tyskeren. Anders ville 

helst have været fri, men da vi deltager for halvt startgebyr, og 

der kun er to deltagere i løbet, kan man ikke rigtigt være bekendt 

at afmelde. 

Med 3 førstepladser, 6 andenpladser og 2 trediepladser i tolv løb, 

synes vi det var en dejlig tur og håber på at de gode resultater 

også vil forekomme i de kommende kaproninger. 

Vi fejrede de gode resultater med en god middag på den nærmeste 

KINA-restaurant og gik ve1tilfredse og mætte i seng søndag aften. 

Mandag morgen, var det det mest pragtfulde vej r, så vi tog ud og 

roede lidt af, hvorefter vi pakkede vort grej sammen og tog lige 

et smut til Llibecks centrum for at se den største kirke 

(Mariakirsche). vi nåede kun denne ene, da vi skulle med en færge 

fra Travemlinde kl. 14. 

Alt i alt en dejlig tur med mange fine resultater og oplevelser. 

17 
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JØRGEN FOSS PRÆSENTERER: 

MANEDENS REPARATION ... 

Reparations-teknik. 

REVNE BOR D_ 

Nedenstående gælder ikke revner, der hvor bordene er nittet 

sammen) 

Nar en revne i et bord skal repareres, skal båden anbringes med 

bunden i vej ret. Det kan gøres i gyngen eller på 2 bukke. I 

tilfælde, hvor der anvendes bukke, skal de støtte på rælingen i 

begge ender og ikke på de, på nogle både, forlængede skvatbord 

foran . 

Revnen skal skæres op, men før det gøres, skal det undersøges, 

om revnen passerer svØb eller oplæn, og det gør de som oftest. 

For at disse ikke skal blive skåret over helt eller delvist, skal 

de lokaliseres og afmærkes i deres fulde bredde på ydersiden hen 

over revnen. 

Revnen opskæres med nedstrygerklinge . Den opskårne revne skal 

have en passende bredde for at kunne udfyldes effektivt. Derfor 

anvendes e n hvid nedstrygerklinge , da den er lidt tykkere end de 

almindelige mørkere klinger, eller der skæres med 2 sammenlagte 

alm . mØrke klinger. Der startes med at skæres et enkelt sted på 

ca . midten af revnen med klingen i en lav skrå stilling i revnens 

længderetning, til der er så meget hul, at klingen / erne kan stikkes 

ned gennem bordet. Nu saves/skæres revnen op i sin fulde længde 

og helst lidt længere (pas på svØbene). Ved svØb trækkes klingen 

op, og der saves fra oven og ned med stor forsigtighed. 

Vær opmærksom på, hvilken retning revnens flader har. I nogle 

tilfælde går revnen skråt gennem bordet. Det vil sige, at man ikke 

skal holde klingen vinkelret på bordet, men skråt for at save i 

selve revnen . 

Under opskæringen skal man være opmærksom på, om træet i eller 

omkring revnen er mørkt . Er det det, er det også mørt og skal 

skæres bort, hvilket kan gøres under opskæringen. 

Er træet ikke tørt, når revnen er skåret op, skal det tørres 

over et par dage, inden reparationen kan fortsættes. 

Der er tre måder at reparere/udfylde en revne på: 
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l. At lime et stykke finer (ikke krydsfiner, men en tynd homogen 

træplade), der er trykket ned i revnen i hele dens længde 

(kan gøres a 2 stykker) , og som har samme tykkelse s om 

opskæringen. 

2. 

Det forudsætter, at opskæringen er lige bred i hele længden. 

At fylde revnen med en tyk grød, som er en blanding af lim 

og fint savsmuld eller pudse/slibe-stØv. 

3.At fylde revnen med glasfiber og lim. 

I alle tre tilfælde skal revnen / opskæringens sider smøres med lim 

fØr udfyldningen begynder. Det sikrer, at limen er trængt ind i 

træet i hele længden. Når limen er hærdet (min. 6 timer), fjernes 

det overflødige lim, finer, grØd eller glasfiber, og der skal altid 

efterfyldes med lim i de opståede småhuller og fordybninger. 

Limen, vi for tiden anvender , hedder "Balcotan 100" og er en 

enkomponent lim, der under størkningen udvikler blærer og 

expanderer . Limen haves i hvepsefarvet plastbeholder. 

Det er metode 3, vi bruger nu: 

F'rst sættes et stykke tape på på undersiden af bordklædningen 

oven på revnen, og det trykkes godt fast. Der kommes lim i revnen, 

og glasfibertrævler trykkes nu ned i revnen med en kniv eller en 

anden smal genstand. Gør det lidt ad gangen i hele længden, og 

start så på ny fra den ene ende med endnu en omgang fiber. Fortsæt 

på denne måde til der ikke kan være mere. Kom til stadighed mere 

lim i, i det omfang det er nødvendigt. Pas på at trykket ikke 

bliver så stort, at tapen på den anden side bliver trykket 

fra /slipper. 

Når limen er hærder (min. 6 timer), skæres det overflødige væk. 

Derefter efterfyldes med lim på begge sider af bordet, ved at smøre 

ganske lidt lim på med en blød genstand f.eks. en finger. 

Når limen er hærdet , planeres og efterpudses overfladerne og 

der lakkeres med fortyndet lak (1/3 terpentin og 2/3 lak; hvis 

bøtte med en færdig blanding ikke findes); og når den er tør 

(l døgn) lakkeres 2 gange med alm. lak med 2 døgns tørretid efter 

hver gang. 
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Den næste start der blev spændende var, da Anders & Jacob skulle 

ro dobbe lt-sculler mod bl.a. VIKINGs stærke båd, samt to stærke 

tyske hold. Desværre havde Jacob fået et maveonde i løbet af dagen, 

så han ikke kunne ro sig helt ud. Alligevel kæmpede de godt sammen 

og fik en flot 2. plads efter VIKING der vandt i 3.44 . 0 med Anders 

& Jacob i 3.45.8 . Ganske godt når man tænker på, hvor relativt 

lidt de to har roe t sammen. Det tegner meget godt ... 

Den sidste, der var i ilden lørdag, var vor aldrende træner som 

stillede op mod tre gode tyskere. Da blæsevejr ikke er hans kop 

te måtte han tage til takke med en 4. plads i 4.33.8 - ca. 5 sek. 

efter de øvrige. 

Alt i alt må vi sige, at det var en ret tilfredsstillende førstedag 

for vore unge roere. 

Mens træneren af regatta ledelsen var inviteret til en lille banket 

om aftenen, var de unge roere i byen på egen hånd, og det var derfor 

meget glædeligt at se at de unge var gået i s eng, da den ældre kom 

hjem til telte t ved 23-tiden. 

(-Og så håber redaktøren at bladets læsere tror på DET)!!! 

Næste morgen skulle vi allerede op klokken 7.00, da den første 

skulle ro klokken 9.30. Det var Anders, der skulle ro single-sculler 

j unior A. Han s kulle i si t heat bl. a. møde Randersroeren , som lige 

s log Anders sidste år ved Argangsmesterskaberne i Holstebro, 

derudover to stærke tyske roere. 

Jeg v il lige indskyde her, at vejret var blevet lidt bedre i dag 

med en let moderat sidesø, som især var ubehagelig på de fØrste 

400 meter. 

Resultatet blev, at en af tyskerne vandt i tiden 3.56.1. foran 

Randers i 3.57.6 og Anders på 3. pladsen i 4.03.0. Her vil jeg lige 

nævne, at Jacob fra Stevns,som vandt årgangsmesterskabet sidste 

år, i det andet heat blev 2. i 4 . 01.5 - kun 1,5 sek. bedre end 

Anders. 

Herefter skulle Kasper & Martin ro dobbelt-sculler junio r B I, hvor 

de bl. a . skulle ro mod to meget gode danske hold fra hhv. VIKING 

og Sorø, så det var med meget spændte forventninger fra trænerens 

side, hvordan det ville gå dem, især mod de andre danske hold. LØbe t 

blev vundet af et utroligt stærkt vesttysk hold i tiden 3.40.3 med 

Kasper & Martin på 2 . pladsen i 3.50.5 og SorØ på 3. pladsen i 

3.54.4. VIKING blev nummer 4 i 3.54.5. Det var virkeligt godt. 
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anno 1939 

VORT KLUBHUS BLEV INDVIET D_ 

18 JUNI 1939_ 

Redaktionen har set tilbage og bladret 

klubbladene fra dengang_ 

Det 'Var ikke så lidt interessant, derfor 

bringes der til cere for DSRs cerede Icese

re, lidt 01Tl h'Vad der skete dengang ulTlid

delbart før ind'Vielsesfesten og 'Ved selve 

festen _ 

JUNI EKSTRA NUMMER 1939 

I:n.de:n. det nye KLUBHUS INDVIES 

Søndag den 18_ ds_ vil vi gerne 

bede Medle~er:n.e =~ =~hyggeligt 

at genne~l~se :n.ede:n.stående 

ORDENSRECULATIV 
********~************ 

Da Klubhuset nu ikke alene maa betragtes som RO-KLUB, men ogsaa bl.a. 

omfatter de Lokaler, der ved deres særlige Udstyrelse med polstrede Møbler o.lgn . 

er beregnet dels som Læsestue og dels som Dagligstue for Medlemmer med Paa

rørende, ikke blot i Ro-Sæsonen, men ogsaa i Vintermaanederne, henstiller 

BESTYRELSEN til alle Medlemmerne, at nedenstaaende Bestemmelser nøje overhol

des: 

1: Paa Terrasserne (2. Sal mod Syd og Nord I maa man opholde sig nøgen. 

Adgang til disse Terrasser maa kun finde Sted ad Trappen, der fØrer 

fra det store Omklædningsrum (mo d Syd). 

2 : I Spisestuen ( 1. Sal mod Nord), paa Verandaen og paa Terrasserne paa 1. 

Sal maa man opholde sig Rotøj . 

3: I de tre Dagligstuer (1. Sal mod Syd) maa man kun opholde sig paaklædt 
( al tsaa ikke i RotØj I . 
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Konkurrencerne afvikles med indledende 

løb, semifinaler og finaler. 

Deltagere må ikke have deltaget 

A løb (1500-2000 m) i 1989. 

senior 

Deltagere må starte i mx. 2 løb pr. dag. 

I forbindelse med Masters Games vil der 

blive afviklet: 

Idrætsmedicinsk Symposium, Kommunika-

tionskonference og Sportssponsererings-

konference, som man kan deltage i. 

De danske deltagere skal betale kr. 250,00 

for at være med i selve arrangementet, 

og i roning betales der 100,kr. pr. sæde 

pr. distance. 

De ovennævnte 250, - kroner for deltagel

sen dækker flg. 

1. Gratis adgang til åbnings- og afslut
ningshøjtidel ighed. 

2. Gratis adgang til alle idrætskonkurren
cer. 

3. Fri transport mellem de tre byer( 
Herning, Aalborg, Arhus J 

4. Fri offentlig transport mellem de 
tre byer. 

5. ~aste;kor.t med gratis adgang til under
oldnrng I de tre WMG bycentre. 

6. Reduceret pris til museer og restauran
ter. 

7. Et generelt World Masters 

8. Et det.aljeret afviklingsprogram 
den pagældende idrætsgren. 

program. 

over 
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anno 1939 

INDVIELSESFESTEN 

ARBEJDET MED DET NYE KLUBHUS ER 

NU SAA VIDT FREMME, AT VI 

SØNDAG DEN 18_ JUNI 

KAN AFHOLDE DEN STORE INDVIELSESFEST_ 

Klubhuset indvies om Formiddagen Kl. 11, da Medlemmerne samles 

med forskellige indbudte. 

H. K.H. Kronprins Frederik, Klubbens Protektor, vil indvie Huset. 

Vi hilser derefter paa hinanden ved et Glas Vin og et Stykke 

Kransekage. (Det indskærpes at al Roning denne Dag maa indstilles 

inden Kl. 9 . ) 

Til denne Indvielse var det rart at se saa mange Medlemmer som 

overhovedet muligt. Faa endelig Klubjakkerne frem! 

Efter Formiddagens Anstrengelser samles vi igen om Aftenen til 

den mere muntre Del af Indvielsesfesten . Der begyndes Kl. 8. Der 

er Spisning (kolde Retter, 01 og Kaffe) og Dans til Pelles Band 

i Festsalen. Adgangen til denne Fest koster 2. Kr. pro persona, 

og hvert Medlem kan kun købe een Billet - som kun maa benyttes 

af vedkommende selv - og saa selvfølgelig en Billet til hans Dame. 

Dame-billetten koster ogsaa 2 Kr. For at alle kan faa Plads 

udstedes kun 400 Billetter ialt, der vil være at kØbe pI Klubbens 

Kontor fra den 5. Juni. 

Sidste Frist for KØb af Billetter er den 15. Juni. 

Paaklædningen er Smoking (eller Klubjakke i Stedet for 

Smokingjakke,) eller mørkt TØj. Vi maa være fine den Aften, saa 

vore Damer kan faa Lejlighed til at mØde i lange Kjoler. 

Vel mØdt! 
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GLIMT FRA: 

Kr. Himmelfartsturen til Struck

mannsparken, hvor DSR var rigt 

repræsenteret. 

På stranden var det et særdeles 

flot syn at se ca. 65 inriggere 

der lå side by side. 

Vor mandlige roere viste kræfter 

i tovtrækningskonkurrencen . 

Udover røde hoveder af anstreng

elserne ved diverse konkurrencer, 

måtte en og anden temmelig sikkert 

have problemer med røde skuldre 

og røde næser efter hjemkomsten 

fra turen - hvor det var solskin 

og skyfrit vejr. 

anno 1939 
Formanden for Dansk Idrætsraad, overfor alt det dejlige, en nutidig 

Generalmajor Castenschiold, Raadets Slægt har faaet af at give i Arv 

Ærestegn i Guld til vor Formand, til værdige Efterkommere. 

hvilket hilstes med endnu større Kammerater! 

Ovationer end Schacks egen Tale. Det er vor Klub og vort Ansvar 

Et Glas Vin og et Stykke Kranse-

kage var det materielle Punktum 

for den smukke Højtidelighed, hvor 

ikke et overflødigt Ord var blevet 

sagt, Sjældent har en Indvielse 

*******************************************~ 

HUSK AT: 

man kan vist godt sige 

- været saa prisværdigt kort. 

aldrig Sidst.e t.ilrneldirtg 

Ingen trættedes, alle var med. 

Pressen 

i sine 

fastslog ogsaa Dagen efter 

Referater af Indvielsen, 

at den her anslaaede Form burde 

være fremtidigt MØnster. Af samme 

Grund bliver Referatet her i O.M. 

he lier ikke af den Længde, som 

ikke-tilsted værende Medlemmer 

muligvis kræver. Vi henviser til 

Aarbogen, hvor vi tager ALT med. 

Nogle flittige Medlemmer gjorde 

om Eftermiddagen Klubhuset og Baaue

hallen i Stand til at modtage de 

400 Mennesker, der i god Tid havde 

kØbt Billet til Aftenfesten. Det 

blev en virkelig Festaften. 

Det blev en virkelig Festaften, 

der lover godt for fremtidige 

Fester. Folk kom i Smoking eller 

Klubjakker som krævet der var 

Ballet, som 

Morgen. Der 

det smukke, 

faaet med det 

Stil og Stemning over 

varede til den lyse 

var Glæde over alt 

Medlemmerne havde 

nye Hus og dets pragtfulde Inventar, 

der fødtes en ny Klbuaand den 

Aften. En Aand, der dels kan 

karakteriseres som bestaaende af 

den gamle Klubs 

Hjertelighed og dels 

kanuneratlige 

af den nye 

Stor-Klubs modne Ansvarsbevidsthed 

t.il fødselsdags

fest.en artrt= 1989, 

er: 

TIRSDAG d. 13. juni 

*********************************** 
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Turen 

Det ligger i sagens natur, at turens mIl ikke er en distance 

på nogle fl kilometer, men en færd fra morgen til aften, måske 

endog fortsat flere dage i træk. Tempoet bØr selvfølgeligt 

indstilles herefter. De korte, jappede tag vil hurtigt gøre et 

hold træt. Det er de lange, rolige tag, som tæller. Navnlig 

fremstrækket , hvor roeren hviler, bØr gøres næsten "karrikeret" 

langsomt. Hvis styrmanden bemærker, at det rolige tempo ikke 

er tilstede, bØr han/hun straks søge at tilvejebringe dette ved 

at markere fremstrækket ved ordet "roligt" og indsatsen ved ordet 

"nu" - i det rette tempo. 

Kun i søgang bØr tagene afkortes for at holde glidet iblden 

ig gang. på den anden side bØr de hyppige kortere eller længere 

hvil undgås. 

Det er ikke for meget at ro den fØrste time uden hvil. Herefter 

skiftes der styrmand og 5 min. hvil holdes. Normalt vil l ' teren 

overtage styrelinierne og styrmanden tagåren. Efter 3 timers 

roning holdes et hvil på 15-20 min., eventuelt gøres landgang 

for at strække benene. 

Man må dog forstå, at timeskiftet kun kan gennemføres i roligt 

vand. Skulle sØen blive urolig eller andre forhold gør det 

nødvendigt, 

at den i styring mest erfarne roer tager rorlinerne, ml dette 

ske så betids, at selve skiftningen ikke medfører fare for 

kæntring. Styrmanden må vide også på dette punkt at vurdere en 

given situation rigtig. 

10 

-og de aeldre 

Fra de yngste roere gik man så over til de noget ældre. 

DSR kunne for første gang nogensinde møde til start med et rent klubhold i veteran
klassen 4X -. 

LISE Mc.NAMARA,JETTE M. LARSEN. METTE JENSEN OG HELLE HALBERG skulle 

ud mod nogle stærke ex-kaproere. der i midten af halvfjerdserne roede kaproning 

på landshold DSRs damer bestod af et hold med en debutant (kanin anno 1988). 

to forhenv. fuldtidskaproere og en forhenv. deltids " hvorfor der nærmest skulle 

ske et mirakel. hvis dette hold kunne gå hen at vinde over holdet fra LDR/Hellerup 
Dameroklub. 

Spænding om placeringerne blev der aldrig. idet modstanderne faktisk allerede i 

selve startfasen drønede derudad. mens 'DSRs hold.· stadig lå tilbage og kæmpede 

med skæv styring. bøjer og dårlige starttag . 

DSRs KAPRONINGSCHEF: REINER MODEST havde løbet forinden også roet 

veteranklasse. Det var for Lyngby. hvor han i 4- sammen med sit tirsdagshold roede 

mod to andre veteranhold fra KVIK og Ringsted. 

Lyngbys hold vandt i tiden 3.17.85 over KVIK i 3.25.96 og Ringsted: 3.46.04. 

SENIOR A L0SENE_ 

I mændenes firer uden styrmand. var DSR repræsenteret i to letvægtsbåde med BO 

VESTERGAARD der ror sammen med 3 fra KR. samt HENNING BAY tidl. Bagsværd 

og HARDY OLESEN. tidl. Arhus. der i år stiller op for DSR. 

Holdet med Henning og Hardy opnåede en 2. plads lørdag. mens holdet med Bo 

Vestergaard blev nummer 3. 

Søndag vandt Henning & Hardys hold 

tiden 6.26.33. 

6.19.45. mens Bo's hold blev nummer 4 

LETVÆGTS 

UDTAGELSESL0S. 

Et af de mest spændende løb. som mange havde set frem til. var et såkaldt 

udfordringsløb på foranledning af Danmarks Rocenter. 

DSR havde tre repræsen"tanter" med i dette løb. single-sculler letv. kvinder senior 

A. 
Det var: METTE BLOCH & METTE K. HANSEN (kendt fra TV2's udsendelse om 

Kvinder & Idræt forleden) samt REGITZE SIGGAARD. der når hun er i Italien ikke 

kun ror stærkt, men sandelig også dyrker bofællesskab med lettere retarderede og 

alkoholikere. jvnf. klubbladets forrige nummer!!!). 

Udover de tre kendte damer fra DSR . deltog også en dame fra Køge og en fra 

Middelfart. 

Det skyldes lige de uindviede at fortælle. at årsagen til dette udfordringsløb var 

at man skulle finde frem til de to stærkeste damer med henblik på dannelsen af en 

god letvægts dobbelt-sculler i landsholdsregi . 
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Endvidere kan det anbefales at medtage følgende fællesudstyr : 

Nødhjælpskasse vanddunk flagermuslygte petroleum 

lommelygte - søkort og kompas - pumpe til luftmadrasserne - spade 

og toiletpapir tændstikker i vandtæt plastpose en 

transistorradio, hvorpå man kan holde sig orienteret om 

vejrudsigt m.m. - køkkenudstyr (husk dåseåbner) og proviant. 

Angående sidstnævnte bør hele holdet være enige om, hvad 

kosten skal bestå af, således at dette ialfald ikke er skyld 

i, at langturen mislykkes. Det kan anbefales at have lidt ekstra 

proviant med på 

Her kan f . eks 

ture, hvor man kan risikere at "blæse inde". 

pulver suppe anbefales ris chokolade 

pandekagemel ~ konserves; ting, der fylder og vejer minimalt. 

Den enkelte roers udstyr består 

luftmadras/liggeunderlag tøj 

af sovepose og 

toiletsager "vadesko" til 

at gå i vandet med - olietØj - en varm sweater. Roeren bør altid 

have et ekstra sæt tørt tøj med, da man altid kan risikere at 

blive gennemblØdt. 

Tøjet og diverse personlige ting pakkes i en vandtæt pose 

ligesom soveposen og luftmadrassen/11ggeunderlaget. Man kan evt . 

have en lille taske med til briller, penge m.m. Hvis der er 

udsigt til dårligt vejr, anbefales det at lægge olietøjet øverst 

under en af lugerne, så det er nemt at få fat i. 

8 
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JAN PALMØ. OG MICHAEL FREI. tidl . Hvidovre og Roskilde . stillede begge dage 

op i 2X. senior A letv. 

Lørdag blev det til en 3. plads ud af seks hold tiden 7.14 . 19. Søndag opnåede 

Palmø/Frei en flot 2 . plads efter Holbæk. 

D5R MED TRE OTTERE_ 

Førnævnte letvægts roere: BO VESTERGAARD. HARDY OLESEN & HENNING BAY. 

roede begge dage også 8+ mænd. senior A. 

Begge dage vandt Bo's hold. der udover Bo består af roere fra KR/ORIBR/LR. 

I otter løbet søndag. deltog en otter mere. en såkaldt tung otter. med Bjarne Eltang 

som stroke. Otteren var identisk med den der vandt Københavnerstafetten 3 uger 

forinden. 

I søndagens løb var der mere spænding om placeringerne. idet Bjarne & Co. indtil 

kort før mål roede side om side med Bo & Co. Sidstnævntes hold trak dog til sidst 

fra den tunge otter og vandt i tiden 5.55 .85. dernæst LR/DSR/BR : 5.58.58. sidst 

holdet med Henning Bay og Hardy Olesen 6.05.51. 

TINA BECHGAARD 
TINA BECHGAARD. roede dels single-sculler og dels dobbelt-firer med roere fra 

LORIKVIK . 

I single-sculleren blev det kun til en sekundær placering. og dobbelt-fireren var 

ene anmeldt - hvorfor arrangørerne lod senior-holdet ro mod et junior-hold fra 

Viborg. der ligeledes var nene anmeldt. 

Begge dage fik junior-holdet et lille forspring. og Tinas hold vandt over 

junior-holdet lørdag. mens de til gengæld ikke kunne indhente Viborgpigerne om 

søndagen . 
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STUDENTERMATCHEN 

Efter en del å rs pause ha r 
man i bestyrelsen fundet, at 
tiden nu må være i nd e til at 
genoplive den berømte kapro
ning i outrigget Otter, mel
lem KØbenhavns Universitet 
og Po lyteknisk Lær e ansta lt, 
der kaldes "Studentermatchen". 

Ligne nd e inter- a kad emisk e 
kaproning er har været kendt 
side n 1889, me n Studenter
matc hen idens nuværende form 
stammer fra 1920. DSR va r i 
1917 dannet ved fusi on mellem 
Akademi s k og Polyte knisk Ro
klub. En gruppe af klubbens 
universitetsstudenter (AR) ud
fordrede polyteknikerne (PR), 
og he rme d var grunden lagt 
for en meget lang række af år
lige Studenterrnatcher. 

Allerede i 1922 kunne man ind
vie den kæmpemæssige "Studen
termatchens Sejrspris" - bedre 
ke ndt som Paraplystative t-
en klassisk udformet sØlvpok-
al, skabt til klubben af ar- sA stort er Paraplystativet! 
kitekt Kay Fisker. Den har si-
den haft sin plads skiftevis 
på Universitetet og Polytek-
ni s k Læreanstalt, alt efter hvem der senest lØb af med sejren. 
Paraplystativet spiller en central rolle i Studentermatchens tra
ditionelt ret omfattende c eremoniel, idet trofæet bl.a. føres i 
procession gennem byen af de deltagende roere. 

Fra begyndels e n har det også været tradition, at de to læreanstal
ters rektorer deltog som kampdommere, og såvel Universitetets rek
tor, Ove Nathan, s om Læreanstaltens rektor, Hans Peter J e nsen, har 
allerede lovet at ville Videreføre skikken. Det vil sikkert også 
medvirke til at skabe den Ønskede opmærksomhed om hele arrangemen
tet, der jo bl. a. har til formål at gøre reklame for studenterro
ningen i almindelighed. 

Studentermatchen finder efter al forventning sted om eftermiddag
en, sØndag den 3. september. 

I god tid skal der nedsættes to Otter-hold, bestående af henholds
vis universitetsfolk og polyteknikere, fortrinsvis studerende. 
Ho:'dene må regne med en vis træningsindsats sidst på sommeren. 

Kunne du tænke dig at være med? - så kig efter opslag i klubben, 
og læs omtalen i kommende udgaver af bladet. 

Nicolai Lindgreen 
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Det blev da også sidstnævnte, der vandt i tiden : 6.07 . 79 over lan + Co. 6.16 . 27 . 

HERRE SINGLE-SCULLER 

Søndag roede Morten Tibian ligeledes single-sculler og i finalen var en anden 

DSR-roer, Bjarne Eltang også med . 

Kampen kom til at stå mellem disse to stærke roere. 

Ved 1000 meter kom Morten først over i 3 . 33.07, så Bjarne Eltang 3 . 34.83 . 

Efter sigende generede nogle smådønninger fra en rutebåd herefter Mortens rytme 

i båden, sa ved mål var der byttet noget om på placeringerne, som betød at Bjarne 

vandt i 7.06.98 foran Morten i 7 . 12.65 , dernæst fulgte Helsingør , Holte, Lyngby 

og Viborg. 

2 NYE KVINDELIGE ROERE. 

En ny, ung roer METTE ANDERSEN, tidl. Lyngby Dameroklub var også med ved 

regattaen begge dage . 

Mette Andersen var i indledende heats mod nogle skrappe junior A piger, der har 

en hel del års erfaring bag sig, så det blev ikke til nogle finalepladser for vor nye, 

kvindelige juniorroer . 

En anden ny, kvindelig roer er: VIBEKE ØSTERGÅRD, tid\. KR. Denne stillede 

op i 2X kvinder senior A II sammen med Rikke fra SKJOLD . 

Uheldigvis mødte holdet sidste års bronzevindere ved Senior B Masters fra KR! LDR 

- der vandt en ganske habil sejr over de to nye fra DSR!SKJOLD . 

Søndag blev sidstnævnte hold sat mændenes dobbelt-scullerløb for nye roere. Her 

blev det ligeledes til en sidsteplads - dog ikke så langt efter som i dameløbet. 

2X 1 senior A II. 

I dobbelt-sculler, senior A \I var DSR repræsenteret ved JENS ANDERSEN & FREDE 

KELLER, 

Jens Andersen, der har startet kaproning i en sen alder, er stadig med på banerne 

til trods for at denne aldrig har været med helt fremme i feltet af vore senior A 

roere. DEt er beundringsværdigt at denne fortsætter - og ikke som mange af de 

ældre kaproere skifter over til at ro i veteranklasserne. 

I år er det sammen med en forholdsvis ny roer, Frede Keller fra Åbenrå t nu DSR). 

Holdet, der træner gudsjammerligt tidligt hver morgen, fik lørdag en 3. plads ud 

af fem hold i tiden 7.28.87, søndag gik det væsentligt bedre, idet Andersen & 

Keller, opnåede en 2. plads 6,14 sek. efter Nykøbing F. men foran Bagsværd og 

Aalborg. 

OG ENDNU TO NYE! 

Endnu en, DSR-sammenhæng, ny roer: JENS MOHR ERNST , tid\. Kerteminde RK 

var til s~art den week-end. Det var i 1 X, senior - for nye roere. 

Det blev til 

Mohr Ernst 

en 2. plads lørdag efter Roklubben Furesøens repræsentant, mens Jens 

medvirkende til et af de mest spændende opløb om søndagen, idet var 
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DSRs Formand HENN I NC RASMUSSEN 

sammen med sin mor_ 'V'ar blandt tilsku-

erne 'V'ed Forårs regattaen 

sin pokal 

Skæg paa Kajen _. 

4 

h'V'er med 

(Så skylder vi lige at fortælle læserne . at hvis man gentager en fejlstart. er man 

diskvalificeret! ! ! ) 

"KLAR" ? 

Bådene lå atter klar ved startpontonen . 

Starten gik. og igen var- der en klokke . der ringede ..... 

Var det nu Anders igen 

Eller hva'? 

Nej, dennegang var det bane 2 der tyvstartede . 

Efter at have kaldt bådene tilbage anden gang . formanede sta~-teren drengene om. 

at det var tidligt på morgenen og at der var tid nok . så hvis han måtte foresl å 

noget. så skulle drengene først starte . nå r han r åbte : "RO!" 

Det tog roerne åbenbart til sig . for ved tredie forsøg kom alle godt afsted. 

løvrigt! 

Anders kvalificerede sig til finalen . hvor det blev til en 5. plads i 8 . 00. 22. 

En god regatta. noget tyndt besat var overstået. Det kunne konstateres at der slet 

ikke er interesse i at ro i store bådtyper for vore juniorer. 

I juniorklasSeil måtte 4X - piger og drenge. 4- og 4+ samt otteren for> drenge helt 

udgå på grund af manglende tilmeldinger . 

UHA DA DA 

UHA DA DA DA DA 

Som den skarpe observant. DSRs redaktør nu en gang er - bemærkede denne . at 

flere af DSRs hold blæste højt og flot på det at være reglementeret påklædt. 

Det er en regel. at når der roes kaproning for den klub . man er medlem af. så 

ror man i klubbens trøjer/bluser/shorts. 

En enkelt roer mødte til start i orange T-shirt. Et par stykker roede i USAs 

landsholdsbluser • andre roede i hvide T-shirts - mens et hold valgte at ro kaproning 

i flotte gule T-shirts med kinesiske tryk . 

Selvom samtlige af de nævnte variationer var flotte - og ikke mindre. hvis man er 

meget solbrændt - er det altså ikke rigtigt at møde til start sådan. 

Deres udsendte undrer sig over at der ikke vankede advarsler til de pågældende 

hold. 

Man kan faktisk komme ud for at blive diskvalificeret fra et løb. hvis der er en 

særlig emsig banedommer tilstede. 

Hvis man ror i kombinationer med andre klubbers roere. er det noget helt andet. 

Så vælger man nogenlunde SELV . hvilket tøj. der skal roes i - bare det er ens! 

Mette Jensen 
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Har du indlaeg til bladet eller har du 

noget spaendende vedrørende R ON I N G, 

du gerne 'Vil fortaelle om 'Vort klubblad? 

Da kan i nd I aeg pLOttes postkassen ( postes 

pu"t.kassen ___ ) på 1 _ salen DSR_ 

Husk at tegninger skal ",aere 

sort. tusch, da blåt trykkes 

"t. eg n et. 

dårl igt. 

med 

igennem. 

DER MODTAGES OGSA MEGET GERNE 
INDLÆG FRA KLUBBENS MANDLIGE MED
LEMMER !!! 

NYHED NYHED 

Redaktøren er 

NYHED 

Mange tak 

Mette Jensen. Redaktør. 

NYHED 

DSR h'Ver tirsdag aft.en 

- Et rygte er kommet. redakt.øren for øre! 

Det forlyder at der snakkes i DSR om, hvorfor DSR-bladet ikke dennegang er 

udkommet INDEN iuli-måned ? 

Delta skyldes dels, at vor trykker har ekstra travlt ved skolefedens begyndelse. 

og dels at nogle HI. vigtige Indlctg ikke var fremsendt til tiden! 

For at råde bod på diverse misforståelser. rygter mv. kan redaktøren træffes j DSR 

hver tirsdag aften, så eventuelle tvivlsspørgsmål l forbindelse med bladet kan rettes 

til hende. 

OBS.OBS . OBS. 

Tirsdag d . 25. juli er redaktøren deltager 

træffe I DSR . 

Masters Games. og er derfor Ikke at 

NÆSTE NUMMER AF DSR-BLADET udkommer sidst i august. Vor trykker skal holde 

en velfortjent ferie, og bladets redaktIlIr er I Århus l uge 30. hvorfor det ikke kan 

nåes at udsende et august-nummer. Til gengæld tages der senere revance . 

August og septembers blade bliver slloet sammen til et, og bliver diedes noget mere 

omfangsrigt og alsidigt end deHe juli-nummer . 
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Hidtvejs_ 

Første halvdel af rog~SQnen har været præget af godt ve j r . 
stor medlemstilgang, reaktivitet c g klubli v bAde til dagl ig 
og til festlige lejligheder . 

Medlemstallet har for længst passeret 650 . Dette stille-r 
ell r-ække krav til klubbens fOl'skelligE: funk-ticmer _ 
Instruktione'n skal klare 60-BO kaniner hver eneste in
struktionsaften . Dette lykkes gennem et stort arbejde fra 
vore instruktører. Uden denne inds ats ville vi aldrig have 
en chance for at s l use så mange nye ind i DSR . 
Kaninroodstagelseskommiteen fungerer. Der har været kaffe cg 
kage hver eneste aften indtil nu . Jeg er sikker p å . st den 
lille gruppe . der har klaret dette, snart gerne vil have 
lidt hjælp , sA lad dette være en opfordring til J e r 0m a t 
tage et nap med . 
Barvagtordningen og middaess erve ringen fungerer ti l glæde 
for 05 all e på motionsaf tene r ne. 
Materieludvalget har f o rmåe t at h olde alle både flydend e på 
trods af, at s"to rt set a ll e er på va ndet da g li gt. 

Der har Vil! re t a fholdt t v s t o re fe s ter. I n trofas t",,, .:'" 
kl ubbens fødselsdags f est. Begge di sse havde mell e m ; 00 vg 
200 deltagere o g va r ede ti l ud på d e s må timer . 

Hed i emsti lgang giver natul' ligvi s økonomisk", mu li ghede r: f ·)~· 
at forbedre bl. a_ materl",ll", t . Som nævn t tidliger e e r d"" '
to både i b e st i lling , e n i n rigger-toe r og en in r i ggd' 
fi rer. Di sse bl iver f orhåbentl ig leve r et i nær fr en\t .d. Sc~, 
I kan læse andets teds i det t e b l a d, h å be r v i at kunne 
best i lle nye både i e fte råre t , sAledes a t d i s se k3n v~~e 
klar til s tanderhe j s n inge n i 1990 . Fo r at f o d :-."d.re .:: l tue 
tionen her Dg nu er der net QP bl e vet sat ~ye r igge p i 5 YV 

af vore singlesculler"'. de l- -r bl evet b e s t ilt en ny kaJ..,l-: 
og der k ommer i nær fremt i d et st>2l rre a n tal r, ye ~r "" r ti ~ 
5&vel motions - ~om ka proning s materiel. 

Det ser ud ti l a t aktivi t et skabe r endnu s t ørre ak i ~i tE t . 
Gir du rundt o g har lys t t i l a t del t age i arbejde t . s~ l a l 
med et bestyre lsesmedl e m. i ns truktørern e , materi e l ud ~alget . 
køkken lIdva lget o sv . al t e f t ~ r i hv l l ke n retni ng din" ly!;ter 
eår. Der er brug for d ig ! 

Henning . 
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Eksempler på tr<enlngsforskri-Fter '93'_ 

~****~*~*********.~~~~*************~***** 

Forskrifterne er Interessante og lærerige og kan i alt væsentligt gælde for 

ethvert trænende Mandskab. 

Under Træningstiden kender den trænende Ingen andre Pligter end sin 

Forretning. hensigtsmæssig Ernæring og Omsorg for tilstrækkelig Søvn. Han 

maa senest gaa Seng 1(1. 1 I Aften. AI Fritid ofres paa Roningen. Paa 

fornøjelser og Festligheder maa der gives Afkald. 

Enhver trænende maa være Baadehuset til den for hans Øvelsestur fastsatte 

Tid. Punktlighed er en Hovedbetingelse for god Træning. fordi Ikke alene ved

kommende sel v. men samtlige medtrænende I ider ved Mangel paa Præcl sion. 

Øvelsens Art. Tid. til hvilken der skal øves. hver enkelt Roers Plads i Baaden. 

ligesom Løbene. hvilke de enkelte Roere kunne deltage. bestemmes af 

T ræneren og Bestyrelsen . 

Ingen har ret til at føle sig tilsidesat ved Trænerens eller Betyrelsens 

Anordning. eller Opgive Træningen. fordi en Anordning Ikke passer ham. 

Træningstiden staar Roeren pea en vis Maade i et militært Forhold til 

Træningslederne. hvilke han har at betragte som sine foresatte. Deres 

Anordninger er stedse og I ethvert Tilfælde at følge. Tror nogen sig forurettet. 

staar det ham frit for bagefter at forebringe det for Bestyrelsen. 

Uden Trænerens opsyn og Vidende maa ingen trænende deltage i nogen Rotur. 

Under Træningen er Nydelse af Spiritus. Rygning og Besøg I røgfyldte Lokaler 

forbudt. 

Legeme og Hud maa plejes ved flittig Vask og Badning. 

Enhver trænende er forpligtet til uden Hensyn og uopholdeligt at meddele 

Bestyrelsen Overtrædelse af Træningsforskrifterne. der kommer ham for øre. 

Et Brud paa Træningsforskrifterne har ikke alene til Følge. at vedkommende 

udelukkes af Foreningen. men tillige. at han maa betale denne samtlige ved 

ham foraars3gede Udgifter. 
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OPRAB OPRAB OPRAB OPRAB 

Kaninudvalgel har været i gang nu I 3 måneder. og kan prale af at vores Indsats 

har været til nytte . Der er klart en god slemnlng hernede mandag og onsdag og 

mange bl iver hængende ti I ved 2 I . 30-t iden. 

Flere kaniner har selv I uden opfordring. Ingen trusler mht. en speciel væmmelig 

kaningdflb) udtalt at de synes at det er en vældig god id~. og de har selv mll9et 

glæde af at kunne snakke med de andre. 

Nu står udvalget l et dilemma. Nogle af os skal p~ ferie i juli /; august. så 

vi mangler nogle i udvalget. Dette betyder at man er ansvarlig den dag. al kaffe 

og te er lavet og der er noget køge eller brl2ld. 

Hvis vi er nok. skulle det det være tilstrækkeligt at være her 1 gang hver 3. 

uge. Vi vil ogd gerne have en støttegruppe som vii kO'l1me ved 19-tiden og hjælpe 

med det praktiske I køkkenet. De må hellere end gerne. være kaniner. 

Det er en god måde at lære nogle at kende på og samtidig kommer man ind 

klubbens miljø pli en naturlig måde. 

Aktive mennesker med nye idl!er kan vi Ikke få for mange af ! 

Hjælp os at give de nye kaniner en god "første-gangs-oplevelse!" 

Kontakt ~n af os " udvalget. hvis du vil være med. 

Fat kalenderen I 

Tak fra kaninudvalget: 

Lise Jacobsen 

La,..; Rossen 

Jens Kristoffersen 

Lise McNamara 

KANINDAB 

Sæl kryds ud for lørdag d. 26. august! 

Der kommer der lil at ske ting og sager. Dåben vII foregB om dagen. og der er 

fest om aftenen. ALLE ER VELKOMNE! 

Codt nok er det \{aninerne, som vil spille den centrale rolle, men tilskuerne skal 

nok fJ'J set et rigtigl show. 

Kig efter opslagene for mødetidspun\{t og sted. 
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MANEDENS REPARATION v_ Jørgen Foss_ 

***************~~~~*W~******************* 

Seeder der v i pper af_ 

Det skyldes. al underpladen er for kort eller at den e~ slidt. så den ikke griber 

langt nok ind under kørelisten , nvls sædet presses til en af siderne. 

Nogle sæder har et metalbeslag. fastgjort til sædets sokkel. Det er bøjet Ind under 

kø~eskinnen , men kan væ~e ilbnet en smule eller sidde løst på soklen. 

A : Underpladen må udskiftes med en ny. Den gamle plade tages af og lægges oven 

på den nye således, at nå~ nullerne pli den gamle plade er mærket igennem. vII 

den nye plade. når den skrues p~, rage lige langt ind unde~ køreskinnerne i 

begge sider . Nil~ hullerne er rigtigt afmærket bores nullefne I den nye plade. 

dernæst laves med el noget stø~re bor, svarende til skruehovederne brede 

fo~sænkninge,. til disse skruehoveder . Er eet eller flere af skruehullerne i soklerne 

for store. så skruen ikke trækker fast lil , og Ifald træet i hullet er sundt, kan 

der vælges en større skrue. ( Pas på at soklen i sll fald ikke flækker l. Ellers 

kan der gøres, som beskrevet under "LØSE SKR UER" punkt B. Er træet 

mørt/ nalvdlddent gør som under punkt C. 

Man kan også vælge at flytte skruen, men da skal der være min. I cm. mellem 

det gamle og det nye hul . Plade, huller. ogsll de i soklerne . smøres med 

træbeskyttelsesmiddel f .eks . "HEMP1TOX". Når den er tør ( se vejledning pli 

emballagen) lakkeres pladen og soklemes anlægsflade med fo~tyndet lak ( 1/3 

terpentin og 2/3 lak. Bøtte med sådant bø~ sta p~ værkstedet!. Når den er tør 

efter et døgn lakkeres med almindelig lak. NlIr den er tør. efte~ 2 døgn. skrues 

pladen p~ . 

B . Har metalbeslagel åbnet sig. kan det bankes tilbage i den rette vinke\. Del 

ml! dog ikke gøres medens beslaget sidder på soklen. 

Skruehullerne kan ødel~gges eller beslaget vrides/bøjes ved skruerne. el\e~ 

skruerne sidder løse. a) Skru det af. ret det op og sk~u det på . 

b l er beslaget for medtaget. laves et nyt mage til . c) Er skruerne far løse. gør 

"LØSE SKRUER". 
Roere reddede 
OUel:eIl fra Miami Ro
wing Club reddede eo 
n,.nd fra at drulcne i 
Tbe.msen. eflyer at Olte
ren havde YQQdet derø 
fente heat på åbolngsad
gen af hen]ey-Regattaen. 
Otteren opdagede en 
kæntret li4d Oll la mand i 
vaoc!el, da de havde 
veødt bAdel'l efter heatet. 

Den ene havde €fe! !3\ i 
en redning!d<rllnS, mens 
den anden pNVede at bol
de sig fast til båden, men 
dlIkkede under flere gan
ge. inden roerne Ilk ham 
brast i sikkerhed. 

Ugen inden sLarten gi~ modtog ci eL 16's s!derg stort blad, der 

var meget prnres s ioll e ll lflve l og sal op. Øresu n d Skal h av e mege n 

ros herfor, d a bl ad e t inde holdl Svar pi samtli ge ar d e sp0rgsm~l , 

som en d elt a ge r 

n,ng er etc .. 
have om r egler , ruLer og prakti s ke oplys-

hos 

r holdene r egistre redes og gjord e s ig 

s larten, d e r gik kl. 10.00 . Ve d de n 

ientering ct k vart Po fcr s tart var der ('J) sygemel,:, ·, ') 

af herreholdene p~ de lan ge rute og spe ak e r e n opfo r d r ede 

tIl, at en fra publikum s kuli. de ltage . En vel t ræne t herre f ra 

ROkl~d sprang til. s å samtUgf: 21 Lilm e ldt.e hold kom 
ti l start. ----.:..-:..... 

Starten på 5km løbet, der saledes blev l e t for sinket, gik l angs 

cykel"t ien ad Amagerstl'andveJ til vendep u nk t e t ved Kir s te n K,mp., ·s 

vej. Den lange rute løb denne 2 gange. 



STAR DER FOR MEGEi OM KAPROERNE 
DSRs MEDLEMSBLAD ? 

******************~**~***~******** 

Rigtigt - der står en hel del om kaproerne i 170re medlemsblad 

- især i sommermånederne. 

Som alle nok ved eller ihvertfald bør vide , har DSR en 

temmelig stor kaproningsafdeling i år. 

Ca. 40 medlemmer dyrker denne "gren" af vor sport. med daglige 

eræningsaftner på Bagsværd Sø. 

Skribenten under RIS/ROS-siderne. Skriver : 

"MOTIONSROERNE HAR INGEN/MEGET LIDT GLÆDE AF AT LÆSE OM NOGLE 

KAPROERE DE IKKE KENDER OG ALDRIG SER I" 

Ja - men motionsroerne lærer da aldrig kaproerne at kende. hvis 

de ikke Læser om dem i vort blad - hovedparten af vores kaproere 

eræner ellers meget aktivt i DSR i vintermånederne. DER kan 

man så lære dem at kende. 

Ingen kan jo forlange at kaproerne, efter at have trænet to-tre 

t.imer dagligt på. Bagsværd Sø. Og5'& orker at tage i DSR for at 

være sociale efter træningen. 

Lad os vende de,t om og sige : Hvor meget tror Du/l, at andre 

end lige motiorsroerne og langeursroerne har interesse i at 

læse om en eller anden tur til Roskilde eller Fem-Øren ] 

Deltagerne på turene synes garanteret at diverse indlæg, 

omhandlende 

læse men 

DEM 

det 

SELV er meget morsomme og interessante at 

er jo ikke så sikkert at andre synes det er 

særligt ophidsende at læse om : "INORDAN MAN LAGDE TIL VED DEN 

OG DEN BRO ". HVORDAN VEJRET VAR DA MAN ROEDE UD - OG HJEM 

og "INA!> MAN FIK AT S1?ISEI" 

Som redaktør, er man indimellem nødt til at skelne og 

grovsortere indlæggene. når der da endelig kommer nogen I 

Normalt har der endnu ikke været indlæg nok til at Udfylde DSRs 

klubblad helt , derfor er det jo meget nærliggende at redaktøren 

tit selv går i "gemmerne " for at bringe noget, mere eller mindre 

spændende for DSRs medlemmer. 

Det har i den forbindelse ikke SKoreet på opfordringer til 

medlemmerne om at skrive til bladet. 
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Roforen l ngen Kvik·s kwioder vandl deres k la sse i ti den 1.49.~S l . 

4,9 min. foran DSR -kv i ndern e . Ti l unds kyl dn ing f o r v r d ~r l i ge lld 

ska I ,h, t 

og a r undigl lil 

an :,s t skab hos en 

lær, da minutterne gik med 

cykl e rn e op! Hum ør e t f~ldt en 

og havd e nok vundet all igeve L Opr 

Dorte Lindholm Dg jeg sel v , der h ~ vd 

forinden forstuv e de Dor t e den ene fod. 

at finde Mett e Thor se n f r a Kv i k, som 

til at deltage p å vor es hold. V, var meget 

var popu

få lå st 

er n u stærke 

I"e n wee ken de n 

lykkedes det os 

par at 

VIlle forløbe, men Hette gjorde en vjrk e ljg god i nd s ~t s og det vor 

absolut en ford e l al hawe hende med i samtlige) d,cipl,ner, da 

hendes gl"undfIJl'm er virkeli<) god. 

hver af kla sse rn e Pig e r / Dreng e un de r 

'le vandt i tiden 1. 38 .58 t i me , 3 ,24 min. 

fo P ige rn es ve dkommend e vandt ~ok lubben 

ti. e, 43 sek . f o r an Dr a g ør ROkl ub . 

Der var I kke meg en kontakt e ll em hol den e p ~ de n ko rl e og den l an 

n af løbet , 

gen Dg t,dern e ble v f øl gende : 

Kl\SS(: Her r e IB - 39 Ir . --------- -- - ---- ---------
Hold/Tider l øb 

Kastrup Kajak Klub O.~J.33 

Søv~rnet / Rokl , SAS 0.39.4) 

Roklubben Øre s un d 0.46.31 

ROklubben Øre s u nd 2 0.43.26 

Ti ss ø RokJub ll.42.14 

Fr e d e r~ cia Roklub 

Ro fo r e n i ng en Kvik 

Ro klub ben Si\S 

0.05.54 

0 , 46.26 

0,4>.43 

og 2 Did-bOys hold pi de n l a n ge rule, 

ae n ege n t l i ge RO-T RI ATH LON . P la cer Jn -

9 

c ykl ing 

2 , 11 .5 6 

1.~4.49 

2.2),22 

2. 16.28 

2.05,47 

2,13 ,07 

2 . 14 . l 4 

2. 12.02 

r oni ng 

3. 2 5 . 16 

Z.55.DO 

3.30.03 

3. 1',1, ", I 

3. l (), 34 

).21 . U, 

3.13.30 

3. 12. 37 

plac er ing 

6 

3 

2 

o 

2 



RIS/ROS 

ROTØJS PROELEMER .. 
- Det er rosæson - hvilket er ensbetydende med "ROTØJS SÆSON", men 

det er næsten umuligt at finde nogen, som kan åbne skabet i klubben, 

s! man kan afprøve tøjet før det købes. 
Kan der ikke arrangeres noget omkring en fast dag og et fast 

tidspunkt, hvor man kan afprøve tøjet 111 

HYGGELIG GRILLAFTEN 

Grillaftenen tirsdag d. 6/6 var enormt hyggelig l 

Der var over 40 til spisning ude på terrassen. Vejrat have set 

truende ud hele dagen, s! kokkene valgte at forberede maden i ovnene 

i DSR. Det var en aldeles vellykket middag og aften. Samtidigt blev 

det understreget, at der er et stort behov for et tilberedt måltid 

tirsdage & torsdage, som kan købes. 
vi mangler nogle flere mennesker til at gå aktivt ind i disse 

arrangementer. ALLE ER VELKOMNE l 

*****"** 

«««««««««««««««««««< 
FOR MEGET OM KAPROERNE I ELADET! 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»> 
-Motionsroere, fat pennen og skri~ 
indlaeg 

ti ••• I t I I. •••••• I • I ••• I • I. ••••••••• I. •• I. ••••••••••••• I. • I • t •• ti I • I •• I • I I • t I 

- I klubben er vi ca. 650 medl enune r , hvoraf ca. de 40 er kaproere 

Og de resterende 610 er motionsroere. 

Kaproerne repræsenterer ca. 6\ 

desto mindre er vort klubblads 

25~ andet. 

af vort samlede medlemstal. Ikke 

stofs fordeling 75\ kaproning og 

Motionsroerne har ingen/meget lidt glæde af at læse om nogle 

kaproere de ikke kender og aldrig ser. 

vi motions roere , skal være mere aktive med hensyn til at indlevere 

stof Omkring vores aktiviteter, oplevelser og interesser. 

-Lad os bruge vort blad mere effektivt. 

"SKRIV gT INDLÆG TIL KLUBBLADET l/l. 
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Kalender for jul~ og august. 
******~***********************~****** 

JULI 
11/7 KÆNTRINGSØVELSE I DSR 

Leder:Pernille Jørgensen. 

Tllmelding:Se opslagstavlen 

1 DSR. 

15/7 0-L0S OG GRILL-AFTEN I DSR. 

Tidspunkt: O-løb kl. 15.00 

Tilmelding,Se opslagstavlen 

i DSR. 

15-16/7 

HJELMSJ0N REG~TTA, Sverige 

STOR DELTAGELSE AF DSRs 

!O.PROERE. 

AUGUST 

Gyt>II.NASTIKKEN 

ER AFLYST D-~/e_ 

29.-30.!7 . 

DEN lNTE~ATIONALE K0BENHAVNSREGATTA 

Stor deltagelse af DSRs kaproere 

1.-6. august. JUNIOR VM i Ungarn 

5. august 

SKOLEKAPRONING, Bagsværd Sø 

HVEM HAR 
UGE 32 OG 

FRI 

33 

I 

? 

Mogens Haut søger 
rorna.kk.~r~ t~:L 

SCULLERINSTRUKTIONlangtur fra 7/8-
HVER MANDAG I 20/8_ 
DSR, ca._ kl_19.00_ Der roes ~ farvand.

Alan.ds-Instruktionen, der varetages af 

Mogens Haut, finder sted i havnen: 

Flg. både: SVAVA, HEIMDAL. JOCUNDE 

og single-scullers. 

Der kræves styrmandsret. 

8 . -9./7 

LUZE~ REGATTA, Schweiz 

22.-23. juli 

AMSTERDAM, Holland 

~~TCH des Seniors 

24.-29./7 WORLD MASTERS GAMES 

Brabrand sø. Århus 
DSR deltager 

11 

et =rnk.r~n.g 

øerne. 
Interessecret ? 

Se opsla..gsta.~len. 

i Slyn.gelst.u.en. 

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

l2.-13. august 

DFfRs Argangsmesterskaber.Holstebro 

~9.-21. August.. 
NIVAtur, se n.~r~ere 

på DSRs opsla.g5t.a~1~ 

26. au.gust 

KANIND.A.:a I DSR 

26.-27. August: MARIBO REGATTA. 



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

DR I ENTER I NGS 

*~~~*~ti~*********************** 
-Hvad skal man huske før man tager 

på langtur? 

-Hvad står forkortelserne DOK. DIF. 

DFfR og FISA for? 

Disse spørgsmål + en hel del flere 

kunne man finde på de 8 poster. som 

var en del af roarrangementet onsdag 

d. 7. juni. Der var nemlig orienterings

roning i farvandet rundt omkring DSR; 

det begyndte Hellerup Roklub. og 

så var der 8 forskellige steder rundt 

på bøjer. kajværk. strand osv. placeret 

spændende ro~spørgsmål som satte 

"tænkeren" igang hos de fleste 

deltagere. Der blev ikke roet på tid. 

men derimod på point. dvs. hvert 

rigtigt svaret spørgsmål gav point -

og holdet med flest point var vindere 

af O-løbet. 

Vi havde indbudt KVIK. SKJOLD. 

Cefion og Hellerup Roklubber til at 

deltage i O-løbet. men desværre var 

det kun 5 hold fra DSR. som var med. 

Efter løbet var der lagkage. og grillmad 

klubben. og da vejret var 

nogenlunde. var det rigtigt hyggeligt. 

Helle Halberg . 

NVT D-Iøbsarran

gement. 

Lørdag d. 15. juli klo 15.00. arrangerer 

vi et nyt O-løb på vandet omkring 

roklubben. 

Alle kan deltage - i inrigger. sculler 

eller kajak. Efter endt tur vi I der være 

grillaften klubben; vejret har vi 

bestilt. det bliver sol og ingen vind. 

Så X i kalenderen d. 15. juli. 

Lise McNamara & Helle Halberg 
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**************** 

2 kaniner snakker 
sanunen _ 

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

1. kanin: "Hvorfor meldte du dig 

ind i DSR "? 

2. kanin: "Der er så mange grunde. 

Alle de aktivitetstilbud; 

langture, fester, klubaf

tener, kaproning, orien

teringsløb, Gåsehuset, 

vægttræning, kajakker, 

badminton, week-endture, 

sauna, gymnastik, hygge

ligt samvær, god motion, 

svømning, .... Ja, jeg 

kan blive ved. 

2. kanin: " Men sig'mig engang!" 

"Hvorfor meldte DU dig 

ind ?" 

1. kanin: "Frisk hjemmebagt brØd 

eller kage hver mandag 

og onsdag. 

Hvis du også syntes at det var 

godt at kunne få noget at spise 

og drikke efter instruktionen, 

så meld jer til at hjælpe. Hvis 

vi ikke snart får noget hjælp, 

er vi nødt til at indskrænke 

aktiviteterne. 

KANINUDVALGET 

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

NATTER.GALE I DI SEN VED Brita Kvist Hansen 

********************~************* 

Der var en 

turen den 9. 

var en 

Og det var mit 

digital-ur, "Water 

kunne man ikke forvente sig 

af noget til en så suspekt 

pris, og 

elektronik sig 

nattergale ? 

overhovedet på 

I hvert fald mistede den lille, 

grimme plastic-sag enhver tids-

fornemmelse efter fire timers 

roning igennem blåfugtig tåge 

og fuglesang der var bare grå 

skærm. 

Jeg kan ærligt talt heller ikke 

huske længere, hvad det er for 

en fugl, der slår en trille, der 

lyder som "avispapiir!" - eller 

opfattet med et tysk øre "Riesen

gebirge" . Det blev vi ellers 

belært om inden afgang. 

Ornitologen Jens havde medbragt 

et bånd med sangprøver fra nogle 

af de almindeligste pip-hanse. 

Problemet var så bare, at dem 

ude ved FuresØen ikke var så 

venlige over for at lade hinanden 

synge solo, så man kunne skelne 

dem så let som bånd-pipperne. 

Men der var nattergale. Og en 

gøg. Og en hel masse andre 

sangfugle, der yndefuldt kvidrede 

og ledsagede vores rotur langs 

Furesøens nordlige bred, forbi 

området, der hedder I'Vaserne" 

som vi iøvrigt ikke kunne se 

mere end et diset omrids af. Søen 

var hyllet i en tæt og fugtig 

tåge. 
13 

F u .IR E s ø 
.. - 1'_ ..... ,. , 

så kunne vi tilgengæld gå på lidt 

sight-seeing i land, hos de to 

roklubber, vi havde fået lov at 

låne: FureSØens Roklub, som vi 

roede ud fra, og Hol te, som var 

så venlig at låne sin kaffemaskine 

ud på et meget belej ligt 

tidspunkt. Turen gav et overskud, 

der vil blive brugt til at kØbe 

lygter for - så vi kan komme ud 

og se os omkring i mØrket igen. 



Efter løbet var der præmieuddeling kl. 15.00, hvor der var præmier 

til samtlige deltagende hold. Virkelige flot Le præmie r , masser af 

træningstøj, jogging-sæt, sweatshirts, poloshirts, tasker, ryg

sæk ke, paraplye r og en enkelt lejetø~ 
Væskebalancen blev genoprettet med S~ft og jUi~~ede 
borde og fadølsanlægget blevefterhån flittigt ben yttet , mens 

deltagerne sås liggende spredt i 

hele eftermiddagen. Der var bred 

anstrengende men sjovt at deltage. 

Festmiddagen startede kl.19.00 med 

i bådhallen, der flot var pyntet op 

på græsset og i sol 

æret 

blomster fra 

rødtjørne på bordene. Maden kostede g r virkelig vel

tillavet. Deref ter var der disc og dans den hele lange nat. Ved 

et-tiden orkede vi ikke mere og ven dte derfor cyklerne mod Køben

havn efter en rigtig rar dag . 

Roklubben Øresund kan ikke gives nok ros, for den måde deltagerne 

b lev modtaget på og for et virkeligt velorganiseret arrangement. 

Alt klappede den dag og virkede velforb e redt til mind ste detailje 

- en stor TAK til Øresund's folk! 

.-.a. 
»RO MOTION er GO'MOTION« 

skrivende stund har FREDERICIA Roklub ud se ndt en forel øbig ind

bydelse til et tilsvar ende RO-TRIATHLO N lørdag d.30 sept. 1989. 

Distancerne er: lOkm løb, 45km cykling og 10km roning, med mulig

hed for at deltage i de halve distancer og i de samme klasser, som 

ovenfor beskrevet. Ti lme ldingen skal ske senest tirsdag d. 19 /9 -89 

til: Kirsten Nikolajsen 

8ulol_svej 32 

7000 Fredericia 

tlf.: 75 93 4) 25 formiddag /afte n 

Herudover har KR planer om at lav e et RO-TRIATHLON i dette efter

år, med diciplinern e : svømnin g, løb og roning. Hvornår dette er 

planlagt til vides e ndnu ikke af undertegnede. 
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*************** 

JUNI MANEDS 
BABYBOOM _ .. 

HJERTELIG /. TILLYKKE TIL: 

RIKKE BACH & NIS SCHMIDT ~ed e= sø= 

fØdt d. 15. ~~=i OG TIL: 

PERNILLE & IB 

da.tter, fØdt 

JØRGENSEN med 

d. 26_ ~"U=i 
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Da de forskellige discipliner skulle afløse hinanden, havde Ro

klubben Øresund valgt at fastsætte tiden for afslutningen af den 

ene diciplin, når ho lde t f or lod stævnepladsen til den næste di

ciplin. Dette forklarer bl.a. de lange l øbe tider, idet de fleste 

hold foretog omklædning og iførte sig den ob ligatori s ke cykel

hjelm inden start- Is ttid·n for løbet hhv. cyklingen blev regi-

plads e n 
t cy kelstativer til rådighed på stævne

ligt velorgani s eret fra start t i l slut. 

De 22km ykeltur 

veje lidt me re vestligt 

ten's hvor 

Am a gerstrand ve j og forsatte langs 

rfor op til vendepunktet ved Lynet 

er var væskedepot. Den lange rute 
kørte 2 gan e. 

Både for 

hvor løbsruten 
uten gjaldt det at samtlige steder, 

Iler krydsedes af anden trafik, var der 

fra Pol i tiet og eF-kolonner samt Øre s und 's 

folk, der tydeligt markerede ruten og s ørgede f or at holde anden 
trafi k tilbage, så 

Efter godt e n time var 

på stævnepladsen, hvor robådene ve 

uden hjælp bære bådene, der følt es 

5ta rt - og måll inie n l å udfor ka 

og op til nord for "Femøren", 

Efter løbet var officials og andre 

pende hånd med at få båden væk fra 

rute ilbage 

e udfor pontonen. i skulle 

usædvanlige tunge de dag, 

Gl. Lystbådehavn's nordre 

il svævebåden's ne løbsrampe 

der ventede borde med væ s ke og frisk frugt 
å l nd, hvor 

deltagerne, 

hurtigste 

Den vtid for den ko rt e r ute fik Hellerup Roklub 's herre i ti de n 

1, 31 .23 time, 3,5 min. foran Greve ROklub og 5,5 min, foran Ro

foreningen Kvik. HF-holdet fra Fr e deri ksberg, der "kendte en 

der roede", ble v nr. 4 i tid en 1.44,56 time, 6,7 min. for an Ros
kilde Roklub. 
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Dennegang var det heldigvis sådan, at postkassen på l. sal i 

klubben nærmest bugnede - og det var da meget godt. 

Men det ville være endnu bedre om flere medlemmer fik skrevet 

et og andet til bladet, end dennegang - hvor et enkelt medlem 

har forfattet mange sider, her tænkes der på ris / ros indlæggene 

og rosende omtale af nogle afviklede arrangementer, hvor 

skribenten var hovedarrangør! 

Derfor må det være en opgave for arrangørerne af de forskellige 

ture, at bede deltagerne om at skrive et par linjer --- helst 

mange (!) til vort klubblad om selve arrangementet. 

Det kan nemlig godt blive temmeligt ensidigt, hvis man s ka l 

læse om hvad arrangørerne synes om egne arrangementer .. , 

Med hensyn til vore kaproere, vil der fortsat blive en del sider 

om denne skare af DSRs medlemmer. 

Kaproerne er DSRs ansigt udadtil. Det er dem, folk hører om 

og læser om i medierne - og det er af temmelig stor vigtighed 

at folk udefra hØrer eller ser Danske Studenters Roklub blive 

nævnt. 

Det giver nye medlemmer 

Når vore kaproere har været ude ved de forskellige regattaer 

og prØve kræfter, skal ALLE uden undtagelse, nævnes. Lige fra 

juniorer til veteranroere. 

Med den træningsflid, kaproerne lægger for dagen, (for nogen 

er det nærmest en livsstil) er det mindste man kan gøre, at 

give dem en ordentlig omtale i vort klubblad - og det lige meget 

om motionsroerne har glæde af det - eller ej 

-Og lige til sidst: 

Det med at kaproningsstoffet i bladet udgør 75% af det 

skrevne, er helt forkert udregnet. 

I blad nummer 4/89, var bladets sideantal på ialt: 44 sider 

- heraf 13 sider om kaproning. I sidste nummer: 5/89, udgjorde 

kaproningssiderne 14 ud af en total på 36 sider, altså langt 

fra de 75%, som det påstås. 

Ønsker motionsroerne at møde enkelte af kaproerne, kan nogle 

af disse "trænings-narkomaner" ses ved gymnastikken om tirsdagen 

i DSR - og der er også den mulighed at motionsroerne kan tage 

ud ved den skØnne Bagsværd sø, hvor hovedparten af de akt i ve 

kaproere, der træner hver aften, er fra DSR. 

~t~ 
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v /A n e tt e Rannje, DS R-motionist. 

Te nden se rne ind e nFor i d ræt idag e r , a t det er mere al min delig t a t 

d yrke Fl er e spot s gren e sa mtidig med a t de en ke lte di sci pliner 

bl iv er me re kræv e n d e . He roverfo r står , a t fle re væ lge r a t dyr k e 

s port p å motion s p l an. 

På elit e plan 

svømni n g med 

e n oprind e l ig e triathlon a t kombinere 

cy kl in og et mar a thonløb. Nævner man således 

ma n st ns i kke r på e n reakti o n. De r komme r 

"iron-m a n ',"fys is k kr a ftpræst a tion" og "total 

d e p sy g is k reakt i on e r s pænder lig e Fr a beund ring 

til a g gr ess ion, hv o r Fo l k or s øg er a t ta le een Fra " et s ådant 

si nd n er a lts å a llerede e t Føl e lsesladet 

FREDER IC I A a t la ve e n p a ralel her 

t il, h vo r ro ning n a turl ig v is e r st atte de sv ømn i nge n . Køb e nha vn s 

Ro k l ub (K R) fulg te d e t te initi a t iv o p j e fter årp.t - 89 med et RO 

TRIA THLON , d e r b es t o d af sv ømn ing, løb o g ronin g . 

Den 3 j uni i år i nvite r ede Roklubb e n ØRESUND p 

vift e af sportsklubb er til at d e lt a g e et RO-T RIA 

b es t o d af 10 km lø b og 44 km cykli n g a f med 

i 2 - år e s inrigg e r p å d e n " lang e r u te ". D r v ar 

å bn e t mulighed f o r a t d e ltage p å de h a l v di stanc e r , den "korte 

r utell. 

Mo d sa t t r iathlon, so m e r en enkeltmand s p æstatio n , va der Fr a 

ØRE SUND 's side lag t o p til en h ol d pr æs tat i o n b e s tå a F 3 p er -

soner i ndde lt i 6 a l de r sk la sser: P i g e r / Dr e ng e u å r , 

Herre / Kvi nd e r 18 -3 9 å r o g o ldgirl s / -b o y s o ve r h h v . 3 2 / 4 0 år. 
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********************************************** 
INDVIELSE AF "S-ørens" MUSI KSÆSON! 

Lørdag d. 3 . juni var vi 4 piger som 

indviede 5-ørens Musiksæson . 

Vi var alle friske på en rotur derud, 

høre noget musik. spise noget god 

mad. have det hyggeligt - og så en 

god rotur hjem igen . 

Der var ikke nogen af os. som havde 

roet derud før. så det var lidt af et 

eventyr . På 

kraftigt med 

Det betød 

derud og 

selve dagen blæste det 

en nord-østenvind. 

store bølger og medvind 

strid modvind hjem . Vi 

klarede turen derud på H time og 

hjemturen varede det dobbelte . 

Eventyrlysten fik vi dækket mht. 

bølger. ture under småbroer , 

katemaran-angreb l da vi 

båden til havnen) 

gulerodskage. 

skulle lægge 

og syndig 

Vi fik hørt Lars lilholt Band & Frede 

Fup . 

En god oplevelse, som vi delte med 

hundrede af andre mennesker. 

Vi var godt trætte. da vi endelig ankom 

til vores egen ponton kl. 21.30. 

(Vi kunne næsten ikke kravle ud af 

båden) . • men vi var alle enige om at 

dette ville vi gerne gøre igen. 

Vi vil endda opfordre til udflugt hver 

lørdag. 

Ideen er flg . : Mød op kl. 12 . 00 med 

madpakke og ro- humør. 

Hvis der er tilstrækkelig 

og vejrguderne smiler til 

vi ca. 12.15. 

tilslutning 

os. afgår 

Musikken begynder kl. 14.. og det 

skulle vi kunne nå. 

Hjemturens 

stemningen. 

tidspunkt afhænger af 

19 

Dett " er en god en-dages tur fo r 

kaniner. Ca . 24 km. 

Kom og vær med til en god blanding 

af roning. hygge & musik. 

Musikprogrammet kan ses på opslagstavlen 

i Slyngelstuen i DSR . 

Lise McNamara. 
**********************~ 

Sidste nyt om DSRs 

kaproere! 
DSRs kaproere har indtil nu deltaget i lo 

regattaer. 

Vore senior-roere var i Ratzeburg. og efter 

forlydender gik det over al forventning. idet 

det blev til flere førstepladser de 

bådtyper. hvor DSR var repræsenteret. 

Godt nok er Ratzeburg Regattaen ikke så 

godt besøgt af andre landes roere, som for 

blot 5 år siden. men der var alligevel pænt 

med konkurrence til vore danske 

repræsentanter. Det forlyder at : Den danske 

letvægtsotter begge dage vandt i det tyske. 

endda på nogle meget hurtige tider . På 

letvægtsotteren er DSR repræsenteret ved 

Bo Vestergaard. -Også mændenes 

dobbelt-firer klarede sig fint og vandt begge 

dage foran et hold fra Bulgarien og to tyske 

hold. Her med lan Baden f Morten Tibian 

som DSRs udsendinge. 

Bjarne Eltang begge 

single-sculler . 

ligeledes vandt 

dage mændenes 

DSRs begyndere. juniorer. senior B roere 

og en enkelt Veteranroer var ugen efter 

Brabrand. hvor det også blev til gode 

placeringer . 

Om dette. samt om kaproernes bedrifter 

i juli og i begyndelsen af august. kan der 

læses om i næste nummer af bladet. 

Mette Jensen 



Plastalderen ? 

I juli forventes en 4-åres 
indrigger af glasfiberplast at 
ankomme til DSR. Båden leveres 
af Grejsdalens Bådeværft, og 
er den første af sin art, 
bortset fra enkelte prototyper 
af forskellig art rundt 
omkring i landet. Såfremt 
båden fungerer tilfredsstil
lende kan det forventes at vi 
de næste par år bestiller 
flere. 

Vi introducerer p.t. 200-300 
nye mennesker om året til 
roningens glæder ( hvoraf 
mange bliver medlemmer J. Vi 
oplærer 60-80 styrmænd. Dette 
slider hårdt på bådparken. 
Glasfiberbåde er robuste. Vi 
har haft megen glæde af vore 3 
2-åres plastlangtursbåde. 

Vore nye flåde af motions
plastfirere skal være de 
robuste slidere, der aflaster 
træbådene. Træbåde vil selv
følgelig også blive anskaffet 
fremover. De er smukke. Nogle 
af dem er fremragende at ro i. 
Men - se på de kun et år gamle 
både, Ydun og Gudmund. Alle
rede nu er der skader, og 
disse er iøvrigt ikke lavet af 
kaniner. Fremover vil det 
måske være naturligt at tage 
en plastbåd når man skal til 
havnen, lægge op på strand, 
eller andet slidende. Til 
gengæld kan en båd som Gudmund 
måske også de næste 50 år være 
båden man tager når det skal 
være specielt lækkert, og 
turen går mod nord. 

DeL bliver spænaende at se om 
den nye plastbåd kvalificerer 
sig til at være den første i 
en flok af slidere. 

Båden er betalt af en del af 
den arv vi har modtaget efter 
tidligere formand Hr. Pianofa
brikant Bjørn Møller. 

Ib Jørgensen. 

4 

Gymnastikken. 

Vi kan nu i det fjerne skimte 
den kølige årstid. Forhåbent
lig får vi en alletiders god 
eftersommer og et skønt 
efterår, men i bestyrelsen har 
vi allerede set situationen i 
øjnene: vintersæsonen er 
planlagt. Mogens Haut har 
stået for kontakten til vore 
populære gymnastikterapeuter , 
og kan glædeligt meddele at de 
kendte pædagogansigter kommer 
igen. Som en konsekvens af de 
mange medlemmers behov sker 
der i år en kraftig udvidelse 
idet onsdag og evt. fredag 
tages i brug. Onsdagene vil 
blive noget anderledes. Worko
ut, jazzdance eller lign. er 
på tale. 

Sommergymnastikken 
hver tirsdag kl 
august ud. 

fortsætter 
1800-1930 

Fra tirsdag 5.9 og september 
ud er der gymnastik tirsdage 
kl 17-18, 18-19, 19-20 og 
torsdage kl 18-19, 19-20, samt 
onsdage kl 17-1830. 

Fra tirsdag 
gymnastik: 

3.10 

tirsdage ved Lene Holm: 
kl 17-18 
kl 18-19 
kl 19-20 
kl 20-21 

er der 

onsdage ved Pernille Langhans: 
kl 17-1830 

torsdage ved Hanne Petersen: 
kl 18-19 
kl 19-20 
kl 20-21 

torsdage ved Nynne: 
OLD BOYS kl 17-18 

fredage kl?? ved ?? 
(se septemberbladetJ. 
Endvidere er det muligt at der 
vil blive startet basketball 
op. Husk endvidere vore 
badmintonbaner i Svanemølle
hallen hver lørdag kl 9-12. 

Men foreløbig god roning. 

Pbv. IB J. 

ET PAR GODE RAAD TIL KAPROEREN. 

Spar paa Lungerne. th.' det er af deres Tilstand at Kampens Resultat i det 

væsentligste afhænger. 

spild ikke din Kraft ved at raabe op. men aand regelmæssigt. 

pas paa din Tagaare. følg ham præcist og automatisk som en Maskine og vær 

altid munter og rede. naar han giver Tegn til Spurt. 

tab aldrig Modet. blive aldrig hidsig. hverken af Glæde eller af Ærgrelse. 

husk paa. at Enighed gør stærk og at ensartet. automatisk Arbejde kan. trods 

store Fejl i Roningen. slaa et i andre Henseender langt overlegent Mandskab. 

som ikke besidder disse Egenskaber. 

stol paa dine Medroere og regn med. at de hver især gør deres bedste. paa 

sammen Maade. som du selv yder alt. 

og saa 

Koldblodighed og Selvtillid 

Stadighed og Udholdenhed, 

Enighed og Disciplin 

21 



I,NDHOLDSFORTEGNELSE 
MIDTVEJS, leder v. formand: Henning Rasmussen ............... side 3 

PLASTALDEREN ? - Nyt om gymnastikken v . Ib Jørgensen ........ side 4 

OPRÅB FRA KANINUDVALGET .............................. . ...... side 5 

"VÆR TVÆRIDRÆTSLIG", om Ro-Triathlon v. Anette Rannje ....... side 7-10 

KALENDER .................................................... s ide 11 

ORIENTERINSRONING v. Helle Halberg & Lise McNamara .......... side 12 

NATTERGALE I DISEN v. Brita Kvist Hansen .................... side 13 

RIS/ROS ...............................•..................... side 14 

15 JUNI MÅNEDS BABY BOOM ...............•....................... side 

STÅR DER FOR MEGET I BLADET OM KAPROERNE? v. Mette Jensen .. side 16-17 

MÅNEDENS REPARATION v. Jørgen Foss .......................... side 

INDVI~LSE AF 5-ØRENS MUSIKSÆSON v. Lise McNamara ............ side 

EKSEMPLER PÅ TRÆNINGSFORSKRIFTER .......... . ................. side 

ET PAR GODE RAAD TIL KAPROEREN ........•..................... side 

REDAKTIONELT NYT v. Mette Jensen ............................ side 

JUNIOR 

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelses-girokort. Dette 
forefindes på kontorets dør i bådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første 
måneders kontingent. Nye er velkomne til 2 gratis prøvegange i klubben, 
inden indmeldelse skal finde sted. 
-------------------------------------------------------------------- - -------
KONTINGENT: opkræves 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 bar 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: Man er medlem og kontingent
pligtig indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSRs faciliteter 
og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en restance 
svarende til 1/2 - 1 års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive 
inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren . 

----------------------------------------------------------------------------
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ADRESSE LISTE 
Danske Studente rs Roklub, Strandvænge t 55 

2100 Kbh. ø, Postg iro 500 34 66, Tlf .01296326 
MEDLEMS TELEFON 011858 11 

Formand 

Henning Rasmussen 

Normasvej 14. st. 

2000 F 

0146 47 67 

Kapr oningschef 

Reiner Modest 

Vandtårnsvej 110 

2860 Søborg 
0156 50 54 

Langtursrochef 

Birgitte Pedersen 

Bogholder Alle 77. I II 

2720 Vanløse 
. 01/4 97 86 

Husforvalter 

Mogens Haut 

Strandvænget 55 

2100 Kbh. ø 
0129 84 99 

Formand 

Ronald Clausen 

Engelsborgvej 44 

2800 Lyngby 

0288 58 86 

Kasserer 

Nis C. J. Schmidt 

Hvedevej 14, st. 

2700 Brønshøj 

0128 48 71 

Kasserer 

Johan Frydendahl 

Br-edesvinget 42 

2830 Virum 

0285 86 05 

Materielforv. 

Erik K. Rasmussen 

Engelstedg. 62 I V 

2100 København ø 
0129 04 99 

Konti ng entkasseret' 

Kun skriftlige henv . 

DSR, Strandvænget 55 

2100 Kbh. ø 
A tt : Konti ngentkass . 

Redaktør-

Mette Jensen 

GI. Klausdalsbrovej 462 

2730 Her-Iev 

0294 32 50 

OR I ENTERINGSSEKTIONEN 

R EDA K T ION : Lene Vibeke Rønk,æt· og Mette tlacher- Jensen 

Sekretær 

Ib Jør-gensen 

Par-magade 31. 1 . th . 

2300 Kbh . S 

0159 0618 

I nstruktionsrochef..:. 

Michael Hansen 

Fr-edensgade 5,1 

2200 Kbh. N 
01 35 34 55 

Kaproningsudvalg 

Jens Andersen 

Per- Arnoldi 

Mogens Haut 

Motionsrochef 

Kur-t Jørgensen 

Tr-anegardsv. 29B 

2900 Hellet'uP 

0161 2784 

SeKretær 

Johan Frydendahl 

Bredesvinget 42 

2830 Virum 

0285 86 05 

Public R.elations 

Vibeke Delfs Jansen 

Bor-ger-vænget /8 

2100 Kbh . ø 
0118 47 80 
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VI BEK E DE LFS JA NSEN 

130RGERVÆ NGE T 78 ST 

2100 KØBE NHAVN' ø 

QA1Q !"~J3_U:R.<;'. Skov 

3/9 B Tolstrup 

10/9 B St. Dyrehave 

13/9 KM-nat Tokkekøb Hegn 

17/9 B Tisvilde Hegn 

20/9 B-nat Danstrup Hegn 

23 / 9 DM-nat Vibocg 

24/9 Gåsehus Ravnsholt 

24/9 C Vemmeto:fte 

1110 B Teglstrup Hegn 

8/10 B Rudeskov 

15/10 Gåsehus Ravnsholt 

15/10 B Buresø Skovene 

22/10 B Gribskov 

29/10 Gåsehus Ravnsholt 

29/10 KM - indv. Guresøskovene 

5/11 Minicup Danstrup 

12/11 Jættemilen Gribskov 

19/11 Gåsehus Ravnsholt 

10/12 Gåsehus Ravnsholt 

Tilmelding: 

00 

1 
\ 

Arrangør 

Ruskilde 

Lyngby 

OK øst 

Vinderød 

Fredensborg 

Nordkreds 

DSR 

Køge 

Holte 

DSR ••• 

Kildeholm 

OK øst 

••• DSR 

HSOK 

Deltagere: 
DSB.- ROK-Hvalsø
Slagelse-HOF 

OK73 

.*.. DSR *** 

DSR 0'0 

Gåsehusløb: Mød op mellem kl. 10 og 12 

Øvrige løb: 

( 14 dage :før) 

Johan Frydendahl 
Dredesvinget 42 
2830 Virum 

tl:!. 31 63 08 11 (arb. ) 

42 85 86 05 (priv) 

t:"O .'0+"" . , 
°.o. ,.. ot~ 

MEDLEMSBlAD NR. 7 - september 1989 57. ÅRG. 

MICHAEL FREI & JAN PALMØ blev udtaget til Vm i Bled i 2X s enior 
A letvægt. Verdensmesterskaberne finder sted fra d.S.-lO. Sept. 
Læs om DSRs andre udtagne roere inde i bladet. 



TILBAGE TIL DOBBELT-FIREREN! 

dobbelt-firer skulle vi møde et 

hold fra Østrig og et ældre dansk 

hold udenfor konkurrence . 

Det blev til en 2. plads efter de 

godt roende "PI RA T -damer" fra 

Østrig, hvor DSR/ Fredensborg 

på ingen måde var hægtet af. Noget 

mere sammenroning, så er den der. 

Her satses der selvfølgeligt også 

på revance i Kerteminde! 

JETTE PRØVEDE FOR FØRSTE 
GANG A T RO OTTER. 

Løbet, 

CUP I 

der 

blev 

kaldes CHALLENGE 

vundet af en 

dansk/ canadisk kombination. 

Det allersidste løb 

. " 
ved World 

SUBMARINE Masters Games hed 

CUP"! Dette løb var 

deltagerne i arrangements 

for alle 

komiteen, 

bestående Vindere blevet hold 

af: 

MOTORBADSFØRERNE 

Lørdag aften kulminerede en 

gigantisk fest teltet ved 
rostadion. 

Efter kun at have roet sammen i en uges tid 
blev det til en 2. plads i veteranernes yngste klasse 
i dobbelt-firer. 

Her deltog kun Jette fra DSR og 

selvfølgel ig alle de andre 
deltagere, .. 

Fv . Bibi Morbech, Jette M. Larsen , Mette Jensen 
og Susan Hansen, der er fra Fredensborg 

Foto : Copyright: Gerd Larsen, 
Aabenraa. 

På WMG-gensyn om fire år i USA 

Det. vi havde trænet frem til 

gennem måneder, var nu ved at 

være et overstået kapitel. 

Som afslutning på WMG 

afvikledes nogle sjove 

roning, 

otterløb, 

hvor man mixede på kryds og 

tværs, kønnene og landene imellem. 

Jette fik elvte time fornøjelsen 

af at debutere i et otter løb sammen 

med nogle udlændinge . 

og på snar'ligt gensyn alle 

konkurrenter 

rokammerater 

September. 

og udenlandske 

Velkommen 
Til alle jer, der er kommet 
med venskab fra. de mange 
(orskelligenationer, vi kalder 
• hjemme_ - lados lære hinan
den at kende. 

Nogle af os vinder guldme
daljer. men vi vinder alle veo
net' og inspirerer hinanden til 
at sælte nye grænser. 

Held og lykke i disse World 
Masters Games og i livet 
fremover! Vi ønsker jer ve.!
kommen til vore hjem og til 
vore Master~ Games i 1993. 

/iMtt. 7I/Ut1flJll-

Kerteminde d. 

Bl Mette 

To: 
Arhleres of the 

1989 Wor/d 
Masters Games 
DENMARK 

2. 

Velkommen tilbage 

fra fer ie. Juli er traditionel en stille mgned i DSR Selv studerende holder ferie og 
forlægger deres aktiviteter til andre steder end roklubbe n. 

lnstruktionsrochefen og hans trofaste hjælpere havde næsten set frem til en lidt 
mindre hektisk periode; men nej , medlemstilgangen fortsatte. 12 16 nye kaniner t il 
instruktion hver eneste instruktionsaften var normalen . Dette betyder at ca 350 
kaniner har plIbegyndt roinstruk tion, og at medlemstallet har snege t sig op over de 
700 . 
Derfor et lille nødrll.b: 

ROINSTRUKTØRER og især STYRMANDSINSTRUKTØRER 

ØNSKES! 

Kom ned og givet nap med' Der er virkelig brug for dig' 
Kontakt Michael eller Pernille. 

Som et forsøg fortsatte vi gymnastikken med ct enkelt hold hver tirsd ag aften 
sommeren igennem. Dette har sil absolut været en succes, sil det vil sandsynligvis 
blive gentaget til næste III'. 

Kaproningsafdelingen har ogsll. udvist stor aktivitet i sæsonen med mange sej re til 
følge. S!lledes havde vi adskillige roere pli medaljebroen ved de nordiske mesterskaber 
i Arungen den 5. august. 
Udtagelserne til verdensmesterskaberne e r foretaget. Ogsll her er DSR fornemt 
repræsenteret , idet vi fik udtaget 8 roere til den trup pil 25. der skal afsted til 
Bled. 

Der sker en masse i DSR i de nærmeste fremt id . 

KanindIIb den 26. august. 
Denne begivenhed bør alle. kaniner som ikke-kaniner deltage i Hurtig tilm e ldin g 
t il festen tilrll.des. 

Romatch mellem Københavns Universite t og DTH den 3. september. 
Har du ikke allerede meldt dig til at deltage, sil. fll det gjort i en fart, sll.ledes 
at vi kan [li sat de stærkest mulige hold . 

KVIK-matchen den 7. september, 
hvor der roes om tre gamle vandrepokaler mellem kaniner fra de to klubber'. 
Bagefter er der hyggeligt samvær i DSR Tilmelding sker i klubben . 

Svanemøllemesterskaber i to- og fire-§rers inrigr,ere den 7. september 
sammen med KVII{-matchen . Vi ska l sti ll e 10 herl'ehold op; In d~rn p lJ"lrl. ,5 ," c lfl 
dig hurtigt i klubben . 

pi! gensyn til efterllre ts aktiviteter' 

Henning . 



OG SA BLEV DET DAMERNES TUR. 

Vi nåede fredag. og skulle ret 

tidligt op . Mette skulle i finalen 

i 8+ kombineret sammen med 7 andre 

Københavner-damer og Bibi Morbech 

som styrmand. 

De otte damer havde kun prøvet 

at ro sammen før en enkelt aften 

på Bagsværd Sø det gik godt 

siden var det ikke blevet til 
mere sammentra:ning . 

Så det var noget med at låne en 

god otter af Randers Roklub en 

time før løbet - ordne spændholter 

og så ro til start. 

Det blæste temmeligt meget - og 

det giver normalt problemer. når 

man skal skodde ind til 

startpontonen de store bådtyper. 

Men vi havde ingen problemer. 

vi lå blot klar og ventede. 

Det andet hold på banerne. var 

et damehold fra HANLAN. Canada. 

Holdet roede en klasse over os 

(var altså den ældre kategori 

med en gnsn. alder på 43 år.) 

Det Canadiske hold havde temmeligt 

store problemer med at lægge ind 

til startpontonen . På et tidpunkt 

lå dette hold langs med pontonen 

med fare for at få smadret båd og 

indhold . Endelig. langt om længe 

var begge hold klar til at blev 

sendt afsted. 

4n 

Starten gik og efter 10 tag førte 

det danske hold og øgede 

forspringet mere og mere til dl'! 

canadiske ladies. Tider: Danmark 

4.15.24 

Canada 4.47.01 

2X . 

3 timer s_ skulle Mette ud at 

ro igen. Dennegang med Jette M. 

Larsen i vores hvide Janousek 2X. 

Det var selvfølgelig blæst mere 

og mere op. lige vores vand og 

vejr. nå ikke 

Men det var jo ens betingelser 

for alle. 

Dennegang havde VI problemer 

med at lægge ordentlig til ved 

startpontonen . Der blæste nemlig 

også en kraftig sidesø. 

Så da starten gik. var vores 

retning ud bøjerne 

styrbordssiden. Vi "slalomede" 

det meste af løbet igennem - og 

jeg havde aldrig troet at 

bøjerækkerne skulle være SJ!. stort 

et problem. som her - for os. 

De andre hold var vist ikke ude 

at berøre disse 

res u Itat: en 

dobbelt-sculler. 

"røde bolde". 

3. plads 

Behøver det at nævnes. at der 

pt. kæmpes for at få revance i 

Kerteminde ? 

-Om 

aftenen spiste vi på kinesisk. 

Jette fortsatte ud i det Arhusianske 

"vilde natteliv" det begrænsede 

sig vist til WMG-jazteltet sammen 

med vores tyske venner. 

Mette var så træt efter dagens 

STUDENTERMATCH D. 3. SEPTEMBER 

Studentermatchen mellem Universitetet og Polyteknisk Lære

anstalt afholdes søndag den 3. september kl. 14.00. 

Vi har nu fastlagt banen, som kommer til at gå fra Lange

liniefyret til Amaliehaven , en distance på ca. 2200 meter. Der 

holdes en kort indledning ved Amaliehaven, hvor Polyteknisk 

Læreanstalts rektor udfordrer Universitetsholdet v/rektor Ove 

Nathan. Bådene begiver sig derefter ned til enden af Langelinie

kajen, hvor starten skal gå. 

Efter kampen er der præmie- og diplomoverrækkelse ved 

rektorerne, og om aftenen er der sammenkomst for de to otter

hold , samt officials og gæster . 

Alle medlemmer opfordres til at følge begivenhederne på 

denne søndag, hvor jeg har fået oplyst, at det bliver dejligt sol

skinsvejr og helt vindstille. 

Nicolai Lindgreen 

Un I'Uen;IClJhold(·{ kæmper Jur til kmmllt' op pd Jidt'n .:/ polytl'knikcrn(' 



Blandt andet 

bordtennisfænomenerne 

gav 

Secretin 

& Purchart opvisningskamp 

Vejlby-Risskov Hallen. Vi ville 

have overværet det. men nåede 

det aldrig. 

Inde midt Arhus 

WMG-Hovedcentret. Det var 

man blev indskrevet og 

lå 

her 

fik 

udleveret forskelligrt. materiale 

ved C!nkomsten. 

Man kunne også få oplysninger 

om alle de arrangementer. der 

løb af stabelen. købe telefonkort 

til brug i boksene. Kortene. der 

iøvrigt er blevet et stort 

samlerobjekt. var 

special-fremsti Ilede 

af Masters Games. 

anledning 

Også en souvenirbod var at finde 

i Hovedcentret. 

Her kunne man købe alskens 

muligt. fremstillet med WMGs logo 

på. For at nævne nogle af tingene: 

Paraplyer. vin. trøjer. T-shirts. 

postkort. tasker m. m. 

Det mest populære var nok 

træningstasken. d~r blev revet 

væk på rekordtid. Mette fik iøvrigt 

tilbudt 500 kroner for sin af en 

Israelsk roer 

Det hele 

proffesionelt 

ude på rostadion . 

virkede temmeligt 

ved dette 

"gigant"-arrangement . 

LATTERMUSKLERNE BLEV RØRT TEMMELIGT 

FLITTIGT VED KØBENHAVNERNES BESØG 

I HOVEDLANDET. 

HER ER BIBI VED AT FA OPLYSNINGER OM. 
HVORDAN DET ARHUSIANSKE BUS-SYSTEM 
FUNGERER! 

At være blandt gamle kaproere er 

en særdeles udsøgt fornøjelse. Det 

er sjovt og hyggeligt - og der er 

en noget anden stemning på 

bådepladsen. end når det er sammen 

med de yngre kaproere. nutidens 

stjerner. 

Alle hjælper alle man behøver 

såmænd ikke engang at spørge om 

folk gider hjælpe med at bære en 

båd af traileren eller på igen. Det 

gør de omkringstående ganske 

automatisk . 

Mit navn er Karl - Birte - Wolfgang - Tove. Så er vi præsenteret og 

fordeler pladserne i båden imellem os. Undervejs skifter vi plads. det er 

vi fra Danmark vant til. Vi kender tillangtursroning - roning med alt 

udstyr ud i naturen - ud i det blå. På sådan en tur kan man ikke blive 

siddende på een og samme plads. Man trænger til en styretur indimellem. 

og det får vi også her. 

Og så kommer vi til dagens mål: Første etape fra Grimstad er Hove -

kysten der. hvor vi bor. der. hvor vi hver morgen får morgenbadet klo 

06.30. I en flot række ligger alle bådene ved siden af hinanden på stranden. 

I lejren bor vi i barakker opført af tyskerne under krigen - nu udlejet af 

den norske stat. Jeg bor sammen med mine tre kammerater fra Danmark 

i barak nr. 23. stue nr. 2. 

Lige overfor er der toilet og bad med skoldhedt vand . godt til badet efter 

hjemkomsten. Så går vi over til middagsmaden i kostforplejningen - der. 

hvor vi også får morgenmad - "frokost" - og hvor vi smører vores 

nistepakke. Om aftenen sidder vi udenfor barakkerne - de er tre i tal -

og koser os. hvis ikke vi går over til Breidablikk - den stedlige restaurant. 

hvor vi kan få øl eller kaffe med "bløtkake" - sådan hedder det vist. og 

hvor der også er sang og musik. men først efter at vi har oplevet Hove 

fra den hedenske tid - stedet. hvor der blev blotet. eller den ældgamle. 

smukke kirke. der ligger så udsat. at stormen rev tårnet af kirken. 

Onsdag var fridag - en dag til besøg i Arendal og til turisttur ind i 

landet til et hotel med norsk koldtbord og til "Hillestad Gallery" • hvor vi 

fik kaffe udover de kunstneriske oplevelser. samt til Grimstad. hvor vi så 

Ibsenhuset med de koselige stuer. ægte Ibsen interiører . 

Sct. Hans aften bød på en speciel oplevelse: med skib til Mardø og tur 

rundt på øen. Derefter aftensmad: rejer. pølse . øl og snaps med dans på 

grønsværen og egen optræden. Til slut sejltur i skærgården til Sct. Hans 

bål på vandet. 

Stadig lever 

vikingeånden . 



Herning· Aalborg' Århus· Denmark . July 22-August 6 . 1989 

ENDELIG! 

Det. som DSRs veterankaproere 

havde set frem t il og trænet hen 

imod, var nu en realitet. 

Det meget Omtalte "fallitbo": WORLD 

MASTERS GAMES blev for roernes 

veoKommende afviklet i uge 30 på 

Brabrand Sø. 

World Masters Games 

World Master,; Games e r en sportsfestival fo r modne 
idrætsudøvere. 

Det eneste krav for at deltage i World Masters Games 
er, at man opfylder minimumsalderskravet for ?en 
sport , man ønsker at deltage i, og at man har lyst tIl at 
konkurrere. 

World Masters Games er baseret på ideerne om }lsport 
for livet« og »sport for alle(~ . 

World MaSlers Games afholdes hvert 4. år. De første 
World Masters Games blev afh oldt i To ronto , Canada, 
i 1985 . World Masters Games III i 1993 vil blive afholdt 
i byerne MinneapolislSt. Paul i staten Minnesota i 
USA. 

Spo rtsaktiviteteme er det centrale element i World 
Masters Games, men ved siden af sporten er der en 
række aktiviteter inden fo r kultur og turisme. Dette 
kan du læse mere om her i programmet. 

World Masters Games i Herning, Aalborg og Århus i 
1989 afholdes af de tre byer og Dansk Idræts-Forbund 
i fællesskab. Hver enkelt idrætsgren er planlagt af en 
arbejdsgruppe nedsat af det pågældende specialfor
bund , så det sikres , at internatio nale konkurrencereg
Ie r overholdes. Idrælssamvirkeme i de tre byer har i 
samarbejde med arbejdsgrupperne stået for koordine
ringen af idrætsplanlægn ingen. 

DSR havde flg. r epræsentanter 

med : Palle Rørsgaard i 1 X og 2X 

kombineret med en Holte roer. 

Bibi Morbech som styrmand for 

8+ og roer i 4X-, Jette M. Larsen 

2X og 4X- og Mette B. Je .nsen 

2X, 4X- og 8+. 

FÅ TILMELDINGER 

Grundet meget ringe tilmeldinger, 

(medaljerne VAR hus for 

kvindernes vedkommende, inden 

vi tog hjemmefra) 

startede 

onsdagen 

for mænd . 

kaproningen fø r st om 

med indledende heats 

Kvinderne måtte vente 

til finale r ne fredag og lørdag . 

Vi tog til Arhus på forskellig vis. 

Bibi og Jette tog hurtigbussen, 

Mette kørte med bådtransporten 

og Palle i sit røde lyn. 

KOM HURTIGT TIL FILMEN. 

Vi havde fået 

en lejlighed 

lovning på at bo 

Arhus City, 

velvilligt stillet til r ådighed af en 

roer fra ASR. 

Det viste sig at vi skulle dele 

lejlighed med denne, dennes 

bekendt og en perserkat, så vi 

skulle sove "side by side" på 

stuegulvet. 

Denne Arhusianske r oer , der 

iøvrigt hed Knud Friis. havde gjort 

noget ud af vort fornemme besøg. 

Han havde investeret en 

videooptager , som stod p å 

stuegulvet og optog os , fra vi 

de 4 senges placering. Mine tre kammerater talte om Horserødlejren , men 

jeg var klar over, at denne stue ville jeg komme til at elske, inden vi skulle 

herfra . Vi fik ikke som ventet værelser med bad og toilet. men alle fandt 

sig tilrette og havde det dejligt. If . programmet var der hver morgen " 

kl. 07 . 00 morning swim in the sea". Jeg hørte til de få, der overholdt 

programmet sådan nogenlunde. Jeg stod op klokken 06 . 00 , gik over 

græssletten, der havde været tyskernes øvelsesplads, hen igennem 

fyrreskoven til badestedet. 

--- Jeg talte med en fra ledelsen. Hvis vi skulle have haft vær elser på et 

hotel, ville prisen for turen være blevet mindst det dobbelte aL hvad vi 

har givet (3500,00 Nkr.) . Det turde nordmændene simpelt hen ikke indlade 

sig på . Priserne i Norge er høje - meget høje. Vi fik mad i kostforplejningen 

udmærket og velsmagende mad. I prisen betalte vi også for en masse 

buskørsel . 

Vi startede at ro ved Grimstad og roede så nordøstover etaper til Risøya 

og derfra tilbage til Hove camping ved Arendal. 

Etaperne var : Grimstad - Hove Strand, Hove Strand - Tvede Strand, Tvede 

Strand Risøya, Risøya- Kilsund, Kilsund-Hove Strand. Hver dag blev 

bådene, 22 i tal lagt op ved dagens mål. Derfra blev vi hentet i busser 

og kørt til Hove Camping og næste morgen bragt ud igen til bådene. Under 

roturen holdt vi frokosthvil. hvor vi spiste vore velsmurte madder og fik 

varm builIon og kold saftevand. Rastepladserne måtte selvsagt lægges, hvor 

der var mulighed for at komme frem med bil. En dag, onsdag, var "fridag" 

til at se Arendal og til en bustur ind i landet med koldt bord på et hotel. 

kaffe i et kunstgalleri i Hillestad og besøg i Henrik Ibsens hus Grimstad . 

Det blev en lang bustur, og det var drønende hedt. Da s agde min ven , 

nordmanden i stuen ved siden af, Reider Elgjethun, de ucl0edelige ord: 1\ 

Nu skal vi hjem til vor luksus suite i Hove . " Jeg Io og sagde så : "Ja, og 

hvor s kal det blive godt". Det må vist kaldes ironi, men morsomt nok: vi 

mente det begge to i grunden he lt alvorligt. 

På vor tur blev vi overalt modtaget gæstfrit med åbne arme, 

på rådhuset og i biografen til en film om byen. 

Tvedestrand 

Afslutningen var en fest med middag og dans på r ådhuset i Arendal . 

Der blev vi modtaget af byens borgmester. Ved hans side stod en dame. 

der hængte e t bånd norske farver med en medalje med billede af el 

vikingeskib specielt fremstillet til vore FISA roning om halsen p å hver 

deltager . Ved middagen blev der holdt mange takketaler for det vellykkede 

og fint gennemførte arrangement. 

Alt dette var den ydre ramme, men selve roningen var en enestående 

oplevelse. Se for jer en armada af 22 både spredt ud over vandet og så 

på linje i s nævre fa rvande imellem skær og skov og huse , men allerbedst : 

de nøgne s kær helt ude ved Skagerak . 



Til den næste regatta, som 10 sekunder. 

var Luzern, havde vi været 

Zarnen på træningslejr i 

(Schweiz) i ugen op til 

regattaen. Da vi 'var blevet 

udtaget til VM, lå der ikke noget 

pres på os, vi skulle bare 

ro, som til en almindelig 

regatta. Vores indledende gik 

ikke så godt. vi skulle ro mod 

ITA-ENG-FRA-NDL-SPA. vi SKULLE 

vinde for at komme direkte i 

finalen, men vi fik en 3. plads, 

så vi måtte ud at ro opsamling, 

den vandt vi let. 

I finalen skulle vi passe på 

ITA-ENG-BRD. 

ud på at 

Vores taktik gik 

komme først ud af 

starten og så holde de andre 

bag os. 

fulde. Vi 

med 7/10 

D)et lykkedes til 

vandt over 

sek. Derefter 

Italien 

kom BRD 

2 sekunder efter. Det skal nævnes 

at det var første gang et dansk 

L8+ hold vandt i Luzern, så 

jubelen var ekstra stor. 

Den 

(Den 

næste kaproning var DIK 

Internationale 

Weekenden efter var så Nordiske 

Mesterskaber. Det skulle afvikles 

i Arungen, tæt ved Oslo. 

Vi flØj derop fredag morgen, 

og var ude at prøve vand fredag 

aften. 

Otteren gled ikke rigtig og vi 

havde hørt at Norge havde haft 

nogle gode træningstider, så 

det var spændende om vi kunne 

holde Norge bag os. Vi satsede 

på at komme så langt foran Norge 

inden 1000 meter, og så ville 

vi svare igen hvis de angreb. 

LØBET. 

Efter en hurtig start havde 

vi l 
"2 længde foran Norge og 

Finland. Da 

600 meter, 

vi havde passeret 

havde vi trukket 

os lidt over en længde fra 

Norge og 

tilbage, 

svenskerne. 

finnerne 

side om 

var faldet 

side med 

Efter 1100 meter roning, regnede 

vi med at Norge ville trække 

ind på os, det skete ikke, 

tværtimod kom svenskerne men 

Københavnsregatta), for os en vi formåede at holde os en længde 

slags forberedelse til NM foran Norge i mål. 

(Nordiske Mesterskaber), men Det var mange år siden, Danmark 

da vi ikke kunne få konkurrence har vundet så overbevisende 

i letv.8+, måtte vi stille i 8+. 

op i to 

2. plads 

plads i 

søndagen. 

8+, idet 

SKJOLD, 

L4-. Det blev til en 

om lørdagen & en 3 . 

Capenhagen Cup om 

Vi fik dog et lØb i 

DDR lånte en otter af 

og Danmarks Racenters 

tunge drenge stillede 

Det lØb vandt vi med 

en 8+. 

ANDRE MESTRE. 

laIt fik DSR 3 NM ' er med hjem 

og det var Mette Bloch i 

single-sculler letv., hvor hun 

vandt med 13 sek. 

DEN INTERNATIONALE KØBENHAVNS 
REGATTA 

Som altid, den sidste week-end juli, afvikledes Den Internationale 

Københavns REgatta på Bagsværd Sø. 

DSR havde mange roere med i løbene begge dage, lige fra yngste juniorer til 

vore skrappe senior A roere, der ved denne regatta havde den sidste prøvelse 

inden de Nordiske Mesterskaber week-enden efter. 

De stærke nordmænd var ikke tilstede på Bagsværd Sø, men flere svenske hold 

viste god roning - det gjorde vore også, der blev vist mange flotte og tætte 

opløb, hvor også DSR var godt med i feltet. 

Det var også sidste udkald med hensyn til udtagelser til VM. 

Vi havde fået forhåndsudtaget flere hold, men hvis enkelte andre hold kunne 

byde på positive overraskelser, lå der måske en VM-billet klar og ventede. 

Dette vender vi tilbage til i nedenstående. 

Grundet DSRs mange deltagere, vil det nok blive FOR udførligt at omtale hvert 

enkelt hold, derfor har redaktøren skelet til resultatlisterne, så læserne får 

noget at vide om de hold, der nåede finalerne. 

ANDERS BREHMS RASMUSSEN; er kommet godt efter det i single-sculler, 

drenge junior A. 

Efter at have kvalificeret sig til finalen lørdag, blev det til en flot 2. plads 

efter Terje Viken, Norge. Tider: 1. Terje Viken 8.10.48, 2. DSR 8.12.36, 

dernæst fulgte Viborg 7~ sekund efter, Ratzeburg, Pargas og Aalborg I. 

Søndag skulle det vise sig at Anders kom til at ro sit livs løb . På de første 

500 meter, lå DSR-roeren på 3. pladsen efter Viborg og Pargas, således også 

ved 1500 meter-mærket. Efter en gevaldig slutspurt side om side med Viborgs 

repræsentant, vandt Anders i 7.37.17. 2. Viborg 7.37.78. 

METTE BLOCH JENSEN, havde også fundet storformen ved denne regatta . 

Lørdag vandt Mette B. Jensen i 8.31.13 over DSRs anden Mette, K. Hansen 

der roede i 8.45.58, siden fulgte Halmstad, Middelfart, Mølndal og Strømstad . 

Det hele tegnede ud fra detteher jo ganske godt når man tænker på de 

Nordiske Mesterskaber ugen efter i Oslo. 

Om søndagen stillede Mette Bloch Jensen op i damernes tunge klasse i 

single-sculler. Her viste DSRs letvægtsdame sin suverænitet ved at vinde i 

en temmelig hurtig tid 7.53.90. Det skal tilføjes at DSR-roeren lå på 2. pladsen 

efter en stærk østtysk roer på de første 1500 meter"een gevaldig slutspurt 

gav udslaget . Sejr til DSRs stærke letvægtsdame damernes "tunge" 

single-sculler. 

Det skal blive spændende at se, om Mette BIoen Jcnsert stadig kan holde formen 

indtil VM i Bled i den første uge af september. 



LIV OG GLADE DAGE ER DER ALTID 

VED SKOLEKAPRONINGEN PA BAGSVÆRD 

S0. 

Her ses DSRs yngste kaproere, juniorerne 

efter at ha'V'e opnået en flot 1. plads 

4-åres inrigger_ 

De dygtige er: 

Anders Breh~s Ras~ussen , Kasper Haa

gensen og Martin Nel l e~ose. 

Da~en er M ette Andersen, 

der den 

forgrunden 

dag styrede for gutterne. 

kaproning Mette ror ligeledes sel 'V' 

junior A single-sculler. 

Traeneren er: 

~eget seriøst 

deling 

~ 

Palle Rørsgaard. der går 

op at få en god junioraf-

Jens Mohr Ernst. er en forholdsvis ny roer i DSR - sammenhæng . 

Den tidligere Kerteminderoer. der i år har valgt at ro for DSR. er kommet 

fra noget af en skyggetilværelse og ind blandt de bedste letvægtsroere 

herhjemme. Jens Mohr Ernst. har virkeligt i år forstået at markere sig i 

single-sculler senior A. letvægt. 

Gode placeringer og sejre i henholdsvis Hjelmsjon og Sorø. har gjort sit til 

at navnet har pr81tet sig på nethinden. 

-Også ved denne regatta havde Hr. Mohr Ernst stor succes. 

Begge dage blev det til flotte 2. pladser i finalen i 1 X mænd . senior A letv. 

Det var i hård kamp med vinderen fra Re Favorite Hammonia . 

Lørdag: 1. Favorite Hammonia 7 . 34.67. 2. DSR 7 . 39 . 19. dernæst Land skrona. 

Nykøbing F .• Bergen og Stavanger . 

. Jens Mohr Ernst ( midten. båd nr. 3) ved Københavns Regattaen 

Søndag: 1. Favorite Hammonia 7 . 24.57. 2. Jens Mohr Ernst. DSR 7.26 . 33. 

dernæst holdene. nøjagtigt som om lørdagen . 

Bo Vestergaard & Hardy Olesen er DSRs repræsentanter på det danske 

rolandshold indenfor kategorien: Letvægt. 

Bo Vestergaard sidder. ligesom i fjor på letvægtsotteren I herom kan læses 

et fyldigt referat andetsteds!. mens Hardy Olesen . tidl. Middelfart ror på en 

letvægtsfirer kombineret med Lyngby I Bagsværd . 

Begge er tilmeldt Danmarks Rocenter og stillede op ved denne regatta iletvægts 

4-. 
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2X, mænd begyndere om søndagen 

fik et damehold lov at stille op. 

Det var Vibeke østergaard , der roede 

sammen med en : Rikke fra Roklubben 

SKJOLD. 

Holdet roede temmeligt godt i den stride 

blæst og lå længe og kæmpede med Korsørs 

Herrehold . Først ved 1000 meter mærket 

p å det roligere vand, trak herreholdet 

fra damerne, der således opnåede en 

sidsteplads. 

I senior A otter 

Var DSR repræsenteret på tre styks. 

Hardy Olesen roede kombineret med 

Lyngby/Bagsværd/KR. 

Morten Tibian og lan Baden roede komb. 

med Viborg/ Holstebro/ Helsingør /Silkeborg . 

Her havde Anders Brems Rasmussen 

den udsøgte ære at styre. 

En tredie otter bestod udelukkende af 

DSRs helt nye kaproere. 

Flot, at disse stillede op mod de bedste 

roere herhjemme. 

Lørdag vandt Hardy's hold i 6 . 11.84. 

2. blev Tib ian/Baden + Co . 6 . 22.56 

3 . blev de nye kaproere i 7.02.70. 

Søndag, hvor distancen var afkortet 

til 1000 meter , blev løbet nogfet mere 

spænde nde e nd om lørdagen. 

Lørdagens nummer 1 og 2 kæmpede en 

drabelig kamp side om side. Tider : 

1 . Ha r dy Olesen & Co. 3.05 . 36. 

2. Tibian/Baden + Co . 3 . 05.53 

3 . DSR 3 .27 . 89. 

30 

L <E: S n <E:ste n r. om: 

KANINDASEN 

SKOLEKAPRONINGEN 

KV I K-DSR Matchen 

KERTEMINDE 

MARIBO REGATTAEN 

STUDENTERMATCHEN 

VM SLED 

DM SORØ 

GYMNAST' KKEN 

LANGTURE ??? 

MADORDNINGEN 
· t 
GENERALFORSAM-

LINGEN 

OG MEGET _ MEGET 

MERE !!!! 

VæreiNe ROI&I'I,,,rat Ul at Iacgge !\I.I.Ullen. 

Position l. Fig. 9fl2. 

En måneds tid forinden, havde DFfRs kaproningsudva lg tilkendegivet at der 

ikke umiddelbart blev udtaget noget hold i 2X letv . s enior A fot- herrer . 

Derfor havde Palmø/Frei (skuffende) slået sig til tåls med det, man valgte at 

satse på at ro endnu stærkere - og blive udtaget - næste år . 

Derfor kom det som en stor overraskelse, at DFfRs Kaproningsudvalg 

ALLIGEVEL udtog et hold i denne bådtype efter regattaen. Holdet var , som 

læserne måske nok kan gætte det: Jan Palmø & Michael Frei. 

FioL flot! 

Senior A II 

Vibeke østergaard er startet med at ro kaproning i å r . Dette foregår p å fuld 

tid hovedsageligt single-sculler , mens det indimellem bliver til en 

dobbelt-sculler kombineret med SKJOLD . 

Her drejede det sig om single-sculler . 

Vibeke skulle møde Kolding Dameroklub og en dame fra Holbæk . 

Lørdag blev det til en 2 . plads kun 21 sekund efter Kolding men 6 sekunder 

foran Holbæk på en 3 . plads. 

Søndag måtte DSRs repræsentant overgive sig . 

Resultat: nr. 3 efter Kolding og Holbæk . 

Vibeke østergaard , klarer det g a nske g odt s ingle"sculle r Senior A II. 

- Også FREDE BEND IX KELLER & MICH AEL RA VN. (tidl. henholdsvis Aben r å og 

Roskilde) gjorde d e t g a nske g odt ved Køb enhav ns Reg attaen. 

Efter kun at h ave træ net sammen en ug es tid inden reg attaen. b lev det om 

lørdagen til e n 3 . plads ud af 5 hold . Her vandt Favori te Hammonia . 

Hamburg! NeumUn s ter bl ev nummer 2. s å DSR. Nykøbing F . DSR s an dethold 

med Esben Bjørn Lar sen og Peter T. Rasmussen. si dst Viborg. 
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Kajakroning DSR er popul;;ert_ 

-Her 'Vises episoder fra den første 
instruktionsaften ! 

~.. -
-~-........ 

. ~-----
?A 

DSRs tid!. formand: 

"HVA'. en rotte ?" 

Kajakkerne ses 

grundigt efter 

inden afgang. 

Hanne Lauritzen 

fortæller. mens 

debutanten: 

Mark Egsmose 

"er med på en 

kigger! " 

Stig Rasmussen alias Kaptajnen. kan 

sagtens smile. 

Det hele er jo legende let, sålænge 

instruktør Kell Lauritzen giver en 

god støtte. 

Siden. da Kaptajnen blev sluppet løs 

alene, stivnede smilet mærkbart! 

LIDT 

K0KKENUDVALGET MEDDELER : 

MEDLEMMERNE KAN NU LEJE DSRs 

1. SAL . ---

AF 

Man skal have været medlem af DSR 

mindst 1 år. og skal være direkte in

volveret i arrangementet. såsom fød

selsdag . bryllup, jubilæum og kandidat

fest. 

Prisen for leje af veranda : 1000,-. 

-For sal og veranda 2500,- . 

Nærmere oplysninger fås hos køkkenud

valget: 

Birgitte, Erik og Lene. 

OBS! 

Drikkevarer i forbindelse med udlejnin

gen, skal lejerne selv sørge for ! 

00000000000000000000000000000000000000 

ROSTADION BAGSVÆRD Sø har udgivet 

en: 

BRUGERVEJLEDNING 

for benyttelse af Rostadion, Bagsværd 

Sø. 

Vejledningens indhold : 

Denne vejledning, der som sit udgangs

punkt har taget højde for allerede ind

arbejdede samarbejdsvaner , indeholder 

retningslinjer for anvendelse af: 

-Bagsværd Sø med robaner og følgebåde . 

- K .1. ' s bygning med opbevaring af 

både . 

-Gladsaxe Kommune m. fl. 's overnat

ningsmu�igheder samt brugen af lokaler 

i Gladsaxe Sportshal . 

- Team Danmark servicefunktioner ved 
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HVERT __ _ 

hovedcentret . 

Vejledningen er udfærdiget som en hjælp 

til ledere og trænere. sam~ regattaarran

gører • der skal anvende Rostadion 

Bagsværd Sø' s område og facilitete ~·. 

OG I HÆFTET BLIVER DET ATTER 

INDSKÆRPET AT : 

P-PLADS TIL BILER. BUSSER OG 

MOTORCYKLER: 

Hvis der ikke er plads på P-pladsen 

ved Arveprins Knuds Vej. skal biler , 

busser og motorcykler parkeres på 

den store parkeringsplads i skoven : 

NB! 

ENHVER FORM FOR PARKERING .:. TIL 

TRÆNING ELLER ARRANGEMENTER 

- pA REGATTAPAVILLONENS PARKE

RINGSPLADS ER IKKE TILLADT .:.. 

li.!!. DEN NU SIVET IND, ALLE 

! GAMLE KAPROERE, DER IKKE ORKER 

AT GA DE FA EKSTRASKRIDT FRA 

PARKERINGSPLADSEN TIL OMKLÆD

NINGSRUMMET ???) 

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

DEAD-L1NE ! 

HUSK DET NU, ALLE MEDLEMMER AF 

DSR: 

BLADET HAR DEAD-L1NE DEN 

10 . IMANEDEN . 

Indlæg bedes lagt i redaktionens post

kasse i Slyngelstuen. Du behøver ikke 

at sætte det op i spalter. bare skriv 



var festlighederne og fyrværkerier d. 14/7. helt fantastiske. Der 

var optog og vi var til bal på byens torv. 

Den 15. juli drog vi videre. vi var nu nået en vanddybde, hvor man 

kunne slappe lidt af, blot man fulgte sej lrenden. Og så gik det 

faktisk derudaf .. JJa, vi fik endda til til at bade, omend vi også 

her måtte være forsigtige pga. den stærke strøm og kviksand. Og 

så ser Øresund bestemt renere ud. 

Den næstsidste "rigtige" ro-dag, var også en udfordring, sikke et 

show. Vi skulle gennem en sluse ved byen Nantes , og skulle lægge 

til ved slusen før klo 13.45; for da ville tidevandet vende. Vi 

var der tidligt kl. ca. 12.30) og da var det for nogle af bådene 

allerede for sent at komme helt ind til det bolværk, hvor vi skulle 

lægge til. 

DET VAR EBBE! 

Vi stagede os frem på den våde, lortefyldte , stinkende sandbund 

og fik os bundet fast til de både, der var kommet frem i tide. 

Her sad vi så og gloede i stegende hede, til det blev FLOD, og 7 

meter oppe stod de heldige, der var kommet på land og vinkede til 

os. 

Men tiden ordner jo ofte problemerne. Vandstanden steg, og viskulle 

gennem slusen. Det var en STOR oplevelse. Niveauforskellene var 

flere meter, og der var stort pres på vandet i slusen. Endelig kom 

vi igennem, nogle få hundrede meter i frisk luft,og så skulle vi 

igennem en 800 meter lang tunnel, hvor nolge valgte at ro med kvarte 

årer hele vejen igennem. De modige SÅ til åren! En udfordring, hvor 

man fØlte, hvordan det må være at være rotte, for her var koldt, 

klamt og stinkende. Vel, vi roede nu gennem Nantes , væk fra 

Loirefloden, befandt os på den mere idylliske flod Erdre. 

I byens udkant stødte vi på nogle roklubber og en del 

sculler-roere. Vi (vores båd) var indenom en af klubberne. "So 

fancy" ! 
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ALLE DAMEROERE. SE HER! 

Kunne du tænke dig at være med på 

kurset: KVINDER KAN TØR VIL. 

som har kørt i nogle år under DIF 

med stor succes. vil vi prøve at få 

nogle kurser igang i DSR. 

Dette forudsætter selvfølgelig at der 

tilmelder sig mange deltagere. 

SE OPSLAGSTAVLEN I KLUBBEN. 

Flere af DSRs kvindelige roere har 

allerede skrevet sig på listerne i DSR. 

På listerne står endivdere. hvornår 

kurserne vil blive afviklet. 

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

EFTERLYSN I NG 

Meillemmer. der har oplevet noget ganske 

særligt. kan meddele det overfor os 

andre gennem vort klubblad. 

Der søges indlæg fra langtursroerne . 

Er der i det hele taget nogen. der 

har været på ture. i år. 

Hvem har været hvor i føljetonbåden? 

Hvordan er det at ro kajak ? 

Hvordan er det at blive døbt. og hvordan 

mon kanindåben forløber ? 

Svanemøllemesterskaberne ? 

Hvordan vil DSRs mange nye klare 

FOTOS MODT AGES MEGET GERNE. 

Sort/hvide eller farve. 

Vi skal have masser af illustrationer 

med i artiklernel reportagerne. 

Tegninger vil også være alletiders. 

Redaktricens tlf. nummer og adresse 

kan ses bagerst i bladet! 

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

KALENDER . .. 

26. august: KANINDAB. DSR 

26.-27./8. MARIBO REGATTA 

2.Sept. 

3.Sept. 

S.Sept. 

7.Sept. 

KERTEMINDE REGATTA 

STUDENTERMATCH 

GYMNASTIK START 

TIRSDAGE & TORSDAGE 

KVIK-DSR MATCH 

SVANEMØllEMESTERSKABER 

5. -10. Sept. VM-Sen iorer BLED 

9.Sept. 

lO.Sept. 

16 . Sept. 

LANGDISTANCEKAPRONING 

PORT OF COPENHAGEN 

DEAD-LlNE DSR-BLAD 

DANMARKS MESTERSKABER 

SORØ Sø 

16.Sept. FISA-Veteran Meeting. Vichy 

23. -24.SEpt. EFTERARSKAPRONING. 
Bagsværd Sø 

30. Sept. RO-TRIATHLON.Fredericia 

OKTOBER 

sig? 7.0kt. Gøtaelvrodden. Gøteborg 

Roathlon. Københavns Rk. 

"HEAD OF THE RIVER". 

Silkeborg. 

Kom ud af busken allesammen. 14. 

Kaproerne f.år dækket nok vedr. reporta- 14. 

ger fra ind- og udland - ring. skriv. 

fortæl om dine fantastiske sommeroplevel

ser. Som før nævnt. kan du putte indlæg 

i postkassen i Slyngelstuen . 

Men er det virkelig DRAMA TISK - eller 

er det en rigtig god SLADREHISTORIE. 

der absolut I K KE kan vente 

Da fat telefon røret og R I NG til redaktøren. 

Du må også gerne skrive og sende 

indlægget til hende. 
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H usfor~alteren 

efterlyser _ 

Idekonkurrence! 

Verandaen trænger til at blive shinet 

Det hænder, at der forsvinder ting op. 

i klubben. 
Gulvet er hullet og kedeligt. 

Loftet er trist. 
Det er et stort hus og der kommer 
mange mennesker. I kke alle har den Møblerne er gamle, skøre og snavsede. 

Belysningen er uinspirerende. 
samme opfattelse af, hvad ejendomsret 

er, og hvad der er mit, dit og Har du en eller flere gode ideer om, 

klubbens. hvordan vi kan renovere rummet, så 

Det er kedeligt og ærgerligt for kom frem med dem. 

dem, det går ud over, og det er dårligt 

kammeratskab, når det sker. 

Har du også ideer om indretning, 

møblering mv . af 

Måske har man bare lånt noget og hjørnestuen/Kongeværelset billardrummet 

glemt at aflevere det igen. Det bliver og Slyngelstuen, Ja så skal du ikke 

det ikke meget bedre af. brænde inde med dem. 

For øjeblikket er fra værkstedet Virkeligt gode forslag præmieres , men 

forsvundet: hvad præmierne er, har bestyrelsen 

STK. VARMLUFT BLÆSER 

og 1 STK . 20 DI . FORLÆNGERLEDNING I 

FORLÆNGERLEDNING. 

Jeg har hørt rygter om manglende 

langtursgrej så som lejrgasapparater 

og lignende. 

endnu ikke besluttet. 

-Men det kan være alt, lige fra ~ kilo 

kaffe til en træningsdragt, et års 

kontingent eller hvad ved jeg. 

Har du brug for oplysninger i form 

af f. eks tegninger af eksisterende 

forhold , så kan jeg sikkert hjælpe dig. 

Det er mit forfængelige håb, at alt Sidste frist for indlevering af forslag 

kommer på rette plads igen . 

Mogens Haut. 

HUSFORVALTEREN 
MEDDELER: 

-At smæklåsen klubbens hoveddør 

er lagt om, således at alle med nøgle 

til klubben nu også kan låse sig ind 

ad denne dør. Så det er nu muligt 

både at komme ind og ud denne vej . 

Normalt smækker døren selv, men det 

sker, at det svigter . 

Derfor venligst se efter, at den virkelig 

lukker helt. 

Mogens Haut 

er 1. december! 
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PRISER på maden beregnes f o rtsat således, at klubben hverke n 

får under- e ller overskud på madordningen. 

Priser beregnes udelukkende udfra ingrediense rne s dags pris. 

Dertil lægges et belØb på 2 kr. / portion til dækning af de varer, 

køkkenet råder over. 

Herefter rundes op til 5, 10, 15, 20,25 eller 30 kr., da 

barvagten derved slipper for problemer me d bytte penge. 

KOKKENE HONORERES pA FØLGENDE MÅDE: gratis menu 

l time fratrækkes på 

arbejdsordningen/madlavning 

Hvis du er i tvivl om noget angående madordningen, så kontakt 

en af os fra kØkkenudvalget. 

For hvem, vi endnu måtte være ukendte, består køkkenudvalget 

af: 

LENE HANSEN (flittig gymnast - ofte i sidste nye "Hansen-farver", 

ror med klubbens halvhårde drenge, instruktør ,fynbo) 

ERIK F. MADSEN (også kaldet "smiley", instruktør, rochef, ofte 

den sidste, der forlader festerne,- men holder 

stien ren, fynbo) 

BIRGITTE LARSEN ("lidt" rundere end sædvanligvis, p.t. aktiv 

styrmand, også kaldet "Ota Solgryn", fynbo). 

skriv-

_Altså, er d~ s~lten,så 

dig i rnad1:>e>gen_ 

_______ OG , 
er d~ k=k, så skriv-

Mv-h. _ KØKKENUDVALGET_ 
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Regitze Siggaard : Villig og slagfærdig 

lan Baden (nr. 1 f.-a venstre) 

Følelsesfuld 

Morten Tibian ( Nr. 1 fr .. venstre) 

Prøver al glatte ud ! 
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DET SIGER S TJER N ERNE O M STJERN E R NE 

Bo Vestergaard ( nr. 1 fra høJre) : Siger lige ud , hvad han mener! 

80 VESTERGAARD. 23 lir, Skytte : 
DiplomatI er et ukendt begreb fo~ Skyttens 
mennesker . De sige" lige rent ud , hvad 
de mener og sårer derved ofte dares med
mennesker . Deres naturlige godhed. deres 
munlre sind og optimisme gør dem afholdte. 
selvom snakketøjet sidder lidt løst. 

REGITZE SIGGAARD . 21 ar, Jomfru. 
Kail""li"ære lidt mp.lankolsk. Det ses ikke i 
det ydre, for hun er 09~ vittig og sl"'g
færdig med rimelig humorIstisk sans. K vinder 
i Jomfruens tegn gør mBget ud af madlavning 
og er Især interesseret i helsekost, sund 
kost og vegetaJ"kost . 

IAN BADEN. 31 år, Fisk: 
Det kan være svært at blive klog på menne
sker i detle tegn. NlIr man t ror. man har • 
dem et sted, smutter de som fisk i vandet. 
og de skifter ofte synspunkter , nelOp fOJ"di 
de er så følelsesfulde og modtagelige for 
alle mulige stemninger . 

MORTEN TIBJ8N . 22 år , Vægt : 
Mennesker født i Vægtens lB9n ønsker at 
leve i fordragelighed med deres omgivelser 
og at se e n sag fra f lere sider. I familier 
og p li arbejdspladser o pleves det ofte, at 
det er Vægt-mennes ker. cklr pr~vef at glatte 
stridigheder ud og agere som mellemmænd . 

MICHAEL FR El . 20 år . Vægt: 
V ægten er et I ufuegn. deJ" hører under 
det sangvinske tem perament. Elementet 
luft indvirker på de fleste Vægte. således 
at de Ilder af humørsyge - men ikke ret 
længe af gangen . Vægte udnytter ofte deres 
charme, og da de samtidig er underholdende 
og selskabelige. bliver de nemt centrum 
i et selskab . 

JAN PALMØ . 23 år, Skorpion: 
Stærke og dybe følelser rører sig i Skor
pionmennesker. men på overfladen er de 
kllllige og roligt! og har pokeransigt pli. sam
tidig med at storme raser i deres Indre. 
I venskaber er de ærlige og vedholdende. 

'l.HA R DY OLESEN . 21 ar. Jomfru: 
Mennesker født i Jomfruens tegn er per
fektionister . Jomfruens me nnesker er rO
lige og velafbalancerede. de er hUl'lige 
opfattelsen. beskedne og tilbageholdende . 

METTE BLOCH' JENS EN . 23 år . Vandmand : 
Men-nesker født l Vandmandens t egn e r fulde 
af paradokser; de e r pa engang us elviske 
og kæmpeegoister. De er sky og ti Ibage
holdende og alligevel påtrængende. Vand
mændenes mennesker er også altruiske
tankerne drejer sig om, hvad man kan 
gøre for hele menneskeheden. 

Sels kabelig. 

Hardy Olesen : 

(nr . 3 f. venstre) 

Perlek llonis t! 

Mette Bloch Jensen . 
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ATTER MAD TIL SULTNE MAVER ... 

Mad lavninqsordningen sids t e vint~~ blev på mange måder en stor 
succes. 

Køkkenudvalget og alle de frivillige kokke, der tog aktivt del 

i ordningen, har a f klubbens mange sultne medlemmer f ået en 

virkelig god respons på de r es arbejde. 

KOI<l!.ene har .tkke kun formået a t tilfredsstille medlemmernes 

sul t.ne maver, de har også skabt en dej lig atmosfære omkring 

køkken og bar..... og ikke kun i form af madduft (lugt) . 

Mange medlemmer har gennem deres kokke tj ans lært nye og gamle 

medlemmer- at kende, idet det. tilsyneladende er sAledes, at et: 

sultent medlem slet ikke kan lade være med at henvende sig på 

en yders t charmerende måde ti l en sød kok {m/k),... når blot 

sulten er tilfredsstillet. 

DERFOR SKAL MADORDNINGEN SELVFØLGELIG FORTSÆTTE: pA TIRSDAGE 

& TORSDAGE I DEN KOMMENDE VINTERSÆSON. 

Madlavningen start:er 1. tirsdag i september. 

KOkkene kan melde sig på listen ophængt på opslagstavlen ved 

baren. 

Kokketjansen omfat:ter flg.: indkøb (undtagen basisvarer. Se 

opslag på køkkendøren) 

madlavning 

servering 

opvask/rengøring 

Som noget nyt serveres maden fremover kun ml. 19.00 • 20.30. 

Det te er ved taget af hensyn ti l barvagt og .<okke. Baren lukker 

k1. 21. 30 og kokkene skal, nu da man i køkkenet ikke benytter 

engangsservice, vaske op. 

Ønsker et eller andet medlem at spise senere end kl. 20.30., 

må du selv varme din mad i "mikroen" og selv vaske op. Husk at 

notere i "madbogen" a t du spiser sent, eller-s bliver din mad 

solgt til anden side. 

. .., 

***.***** * *******.*~*****.**********************************~~**t~** ***www _____ w* __ w_w __ * _______ *_w __ * 

Fer~elangt~r ~ Frankr~g. 
_*_*_* __ *_* _______ **** ___ www_*_* __ 

**** * * * ****.*** ******** **~**~*~******~****~*********.*******~**.~*** 

Netop h jemvendt fra Københavns Kre d sens ferielangtuJ: på. Loire

floden må jeg konst atere , at planer he l t sikkert lægge s for at b l i ve 

ændret. '!'uren blev MEGET anderledes, end det, der var lagt op ti l ; 

men ikke mindre begive nhedsrig. 

Fredag d. 7 /7 var vi en flok på 33 forv e ntningsfulde roere, som 

drog med bus fra Strandvænget mod Loi redalen. To var kørt med 

trailer og både dagen før, og en skul le komme fra Schweiz . Sen t 

lørdag aften a nkom vi til bestc,runelsesstedet: en campingplads i 

Orleans. Det havde været en hård tur med bussen, men vi Lik hj ulpet 

søvnen på gled ved hjælp af de toldfrie drikkevarer fra båden. 

Det var gråt og regnfuldt i Frankrig, og de to næstkommende dage 

var præget af rigtig megen regn. Dette, og så det faktum, at 

vandstanden i Loire var lavere end den havde været i mange, mange 

år, gjorde ikke just roningen til en nydelse. Ve- den som ikke havde 

gode vadeslco ! 

længere end 

nydelse det 

Den første dag trak vi bådene gennem vandet næsten 

vi roede dem, og anden dag måtte vi helt droppe den 

var, at trække i en åre. Det ville simpelt hen være 

for farligt at ro. så vi transporterede vores allerede "sArede" 

både på trailer længere ned af floden, hvor der var mere vand. IIi 

måtte så "udfylde" dagen med et besøg på en lille vingård, hvor 

vi prøvesmagte diverse vine og handlede i litervis. 

Men så vendte vejret l 

Solen kom frem og resten af ferien havde vi hedebølge. Vi var kommet 

så tilpas langt ned ad floden, at der var så meget vand, at vi turde 

prøve a t ro igen. De næste par ro-dage var anstrengende, men 

lærerige. vi fulgte slavisk en smal sej l rende, som givetvis vaL 

lagt for at lede os udenom flodens skuml e sten. Vi roede i zig-zag 

og måtte konstant teste dybden med bådshager. Vores store lykke 

var at vi havde et par kajakker som stifindere i spidsen. Ellers 

havde det været vanvid at ro i dette farvand. 

Der var kraftig medstrøm, men de kilometer, den forærede os, har 

vi taget igen på vores "s1alomruter". 

Efter et par dage på denne måde, slog vi en lidt mere permanent 

lejr 3 overnatninger) ved byen Savuuir (25.000 i.ndb.), hvor vi 

skulle fejre Bastilledagens 200 års Jubilæum. l denne forbindelse 

fik vi set en lille del af det franske land, dalens slotte og 

selvfølgelig 



i hånden. Ge~ne let-læseligt. hvis DU 

ha~ mulighed fo~ det. 

DEAD-lINE FR ISTEN GÆLDER OGSJ!. 

BESTYRELSESMEDLEMMERNE! 

00000000000000000000000000000000000 

SVANEMØllEMESTERSKABER DEN: 

7. SEPTEMBER! 

Et nyt ar~angement løber af stabelen 

den 7. septembe~. 

Man vil prøve at arrangere kaproning 

i inriggere mellem klubberne SKJOLD, 

K V I K, DSR og GEFION. 

I skrivende stund vides der endnu 

ikke så meget om arrangementet, andet 

end at det bliver i forbindelse med 

DSR-KVIK matchen. 

Det er kommet redak.tøren for øre at 

der ikke er adgang for kaproere endsige 

vaterankapl'oere ved disse mesterskaber! 

0000000000000000000000000000000000000 

BLADET RONING. 

Bladet RONINGhar nu v~ret udsendt 

til samtlige medlemmer af DFfR S gange. 

Som det fremgllr af sidste nummer og 

forrige nummer, kniber det en del med 

at få RONI NG til at "hvile i sig selv" 

økonomisk. 

Derfor har formanden for DFfR, Janne 

Hallengren rettet henvendelse til samtlige 

modtagere med en bøn om. at man 'nd

sender 100 kroner for at støtte RON\ NC. 

så man fremover kan få det tilsendt. 

Ønsker man fortsat at modtage RONING 

fremover, skal man indsende 100 kroner 

pil vedlagte girO-kort (indsat i midten 

af RON I NC) senest d . 1. september! 

IR 

En utilstrækkelig tilslutning ved.· . indbe

talingen medfører al Bladet RONI NC 

går Over i abonnementsordning Igen 

som de foregaende år. 

Altså : Oet netop udkomne nummer 5, 

er pt. det sidste, der udkommer til 

samtlige medlemmer af OFfR, hvis der 

Ikke Indbetales inden d. 119-89. 

GYMNASTIKKEN \ DSR . 

Sommergymnastikken fortsætter hver 

tirsdag kl. 18 . 00-19.30 august ud . 

Fra tirsdag S. 9. og september ud er 

der gymnastik tirsdage kl. 17-18, 

18-19, 19-20 og torsdage kl . 18-19. 

19-20. samt 0~dage kl. 17-18 . 30. 

Fra tirsdag 3.10 er der gymnastik: 

Tirsdage ved Lene Holm: 

klo 1"7-18 

kl. 18-19 

kl. 19-20 

k!. 20-21 

onsdage ved Pernille Langhans : 
start: 13/9_ 

k1. 17-18.30 

torsdage ved Hanne Petersen : 

kl. 18-19 

kl. 19-20 

kl. 20-21 

torsdage Ved Nyn ne: 

OLD BOYS Id. 17-18 

fredage ? 

Der arbejdes Ihærdigt pli at finde en 

underviser til denne aften 

Endvidere er det muligt at man vii 

starte basketball. 

Husk endvidere vore badmintonbaner 

Svanemøllehallen hver lørdag kl . 9-12. 

Ib Jø~gensen 

Ut rolig ren, velorga niseret bådpa rk , mode r ne omklædnings- og 

mot ionsrum (læs f i ttnes c l ubl. Men hos dem har roning ikke meget 
med hygge a t gøre . 

Det er konkurrence. 

Men de var vældig sØde og syntes det var sjovt, at vi besøgt e 
Frankrig på denne måde. 

Efter endnu en rodag var vi så ved t.urens endepunkt, og det var 

ikke muligt at ro videre. vi var forud for planen pga. de stykker 

af floden vi havde måttet transportere bådene på trailer, så vi 
tog en ekstra overnatning, hvor vi var. Så 

hvor nogle roede en kort tur (20 km.) nogle 
og mange fik deres debut i kajak. Om 

afsluttende 

festmiddag. 

havde vi en II hygge dag" , 

en længere tur (50 km), 

aftenen holdt vi den 

De t~ sidste dage tilbragte vi i Paris, hvor vi brugte vores sidste 

klinker. Søndag d . 23. juli var vi tilbage i SKJOLD, hvor vi ordnede 

madkasser og både og sluttede af med fælles morgenkaffe. 

Som helhed må man sige. at det blev en tur med mindre roning, end 
vi havde regnet med. Men til gengæld havde vi en masse energi til 

at folde os ud om aftenen . Vi sang og grinede meget, besøgte adskillige 

restauranter og cafAer, "smagte" masser af vin, pa~'er og oste. 

Mange af os sov under åben hi.nunel; nætterne var simpel t hen skønne. 
Vores madhold var sat hjemmefra, således at klubber, køn og aldersgrupp. 

blev mixet efter bedste evne. Man delte så telte med sit madhold, 

hvilket gaven forholdsvis fast base i den store flok. 

En fin tur med mange oplevelser. Nye bekendte at besøge i de 
andre roklubber og et par enkelte nye venner for livet, tror jeg. 

At der så kan opstå småirritationer og lidt mundhuggeri når man 

er 36 personer så intenst sammen i 14 dage må man vel bare opfatte 

som et sundhedstegn. I det store og hele: EN FIN TUR. 

Jeanette Vestergaard. 
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Frede Bendl\( Keller & Michael Ravn overrumplede alt og alle om søndagen 

ved Den Internationale Københavns Regatta. B~dtype : 2X .senior A II, 

Søndag havde DSRs Møller & Ravn fAet blod på tanden. Holdet førle fra slart 

til mål og vandt i tiden 7.02.40 foran NykøbIng F, I 7.06.10. siden fulgte 

Favorite HammoniaJNeuml.inster. Viborg og HøganlIs . 

Efter regatlaen meddelte DFfRs Kaproningsudvalg. Iwllke hold der var udtaget 

til VM: DSR fik oUe roere med. Mette Bloch Jensen. Regitle SIggaard. lan 

Baden. Hardy Olesen. Morten Tibian. Bo Vestergaard. Michael Frei og Jan 

Palmz . Held og lykke ... 

POLYTEKNIKERE SØGES 

S1:udenterrnatc::hen afV"i kles d. 3. september. 

På listerne DSR er der o'Vertegnet hos 

UniV"ersi"t:.etsholdet, mens der skri"'Vende 

s'1:und kun har skreV"et sig fire polytek

nikere på lis1:en. 

Hvem kornrner først ? 

Kun fire polyteknikere mangler til at danne 

en god slagkraftig otter. 

Skynd dig ned og få skreV"et dig på 

Soro-Regattaen: 

To både sank i blæsten 
Roernes største udfordring var vejret om søndagen 

RESULTATER FRA 

DE LØS, HVOR 

DSR DELTOG. 

2X, mænd senior A: 

PalmøJFrei nr. 2 begge dage. 

Jens Andersen & Frede Keller nr. S 

om søndagen. 

---- ~-----------------------------------

lX. drenge junior A: 

Anders Brems Rasmusseen: 

lørdag nr. 2. søndag nr. 2 

lX. mænd senior A II 

Ml chael Ravn lørdag nr . 3. søndag 

nr . 3 . 

!J- senior A letvægt: 

Hardy Olesen med lR/BR. 

Nr. 1 lørdag og søndag. 

lX, kvinder senior A II . 

Mette B loch n r . , lerdag . 

Mette K. Hansen n r. II lørdag. 

lX. mænd senior A letvægt. 

1. Jens Mohr Ernst 7. 3S. 63 Lzrdag 

l. 8.32.37 S/IIndag. 

, X. piger junior A: 

Mette Andersen. Lørdag nr . 5. 

~ X. mænd be<3ynder: 

, lørdag og szndag: Hans Henrik Larsen 

& Henrik Hebsgaard. 

nr . 3 DSR III 

nr. S DSR 

4X -. mænd senior A: 

l . Morten Tibian.DSR/HelsingzrJSilkebor!: 

Viborg. - Vandt 09så søndag. 

3 . DSR: PalmøJFrei/Bilden. lørdag 

og szndag. 



Om lørdagen gik de to første pladser til Danmarks Rocenter I og II. Læserne 

bedes have mig undskyldt. al jeg Ikke er klar over, på hvilket et af holdene 

Bo Vestergaard sad. da Danmarks Rocenter indimellem "glemmer" at opføre 

klubnavnene i resultatlisterne . 

Ihvertfald blev Hardy Olesens hold nummer 3. 

Søndag stillede s ',dstnævnte letvægtsfirer (Hardy Olesen) op 

i Hovedløbet: CARLSBERG CUPPEN. 

den tunge klasse 

Her opnåede letvægtsholdet en maset flot placering som nummer to, efter et 

godt roende mandskab fra Holland, der ved LUlern Regattaen var blevet 

numme" tre og udtaget til VM i Bled. 

Letvil!gtsholdet med Hardy Olesen, DSR. Søren Vang og Henning Bay, 

Bagsværd samt Peter Lund. Lyngby RK slog fle,.e andre stærke, danske hold. 

Bjarne Eltang roede med på en rimelig stærk firer, der blev nummer 3 i samme 

løb men altså I den tunge klasse. 

Bo Vestergaard roede ligeledes otte,-, senior A mod to tunge hold. Løbet. der 

afsluttede regattaen, blev vundet ren opvisningsstil af den danske 

letvægtsotter foran DD~ og et andet dansk mandskab. hvor vi havde Morten 

Tibian og lan Baden med fra DSR. 

Morten Tibian. er ligeledes på det danske ro-landshold der skal repræsentere 

de danske farver ved VM iBIed, 

Tiblan, der ror kombineret med roere f,-a Helsingør! VibOl'g/Silkeborg skulle 

her ml2lde fem andre hold. Altd seks dobbelt-firere på banel-ne. Noget af et 

sjældent syn ved danske regattaer! 

Begge dage blev det til sikker sejr til kombinationen. der - ligeledes I flot 

opvisningsstil - vandt med godt 8 sekunder over el letvægtshold I udtaget til 

VMl fra Roteam Syd-Vest, Mølndal.Bagsværd, Terje Viken og Rendsburg. 

Jan Palmø & Michael Frei, ydede nogle meget flolte præstationer ved Københavns 

Regattaen. 

Begge dage var det rene feberløb, disse to viste mod nogle tidligere 

landsholdsroere fra Holbæk. Det var i løbet: 2X mænd, senior A letvægt. Der 

blev Ikke "givet ved dørene" hos nogle af de to mandskaber. Del var hård. 

hård kamp fra start til mal. 

Lørdag: 500 meter 1000 meter 1500 meter 2000 meter 

DSR 1.38.66 3 . 25 .52 5.08 . 27 6 .117.35 

Holbæk 1.38.12 3 . 26 . 37 5.08.81 6.50 . 83 

Søndag: 

OSR 1 . 38.80 3.22.50 5.03.83 6.113.50 

Holbæk 1.37 . 63 3 . 20.77 5.04.86 6.1i3.80 
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Din klub ha .... meget brug f'o .... din hjæ!:lp. 

Vi er oppe på o-ver 700 med lemmer J heraf 

er der kommet mange nye. 

Der er brug for 

Som nae-vn't. flere 

din hj.ælp mange steder. 

s't.eder dette blad_ 

kniber de't. ge-valdigt med at få instruktø

rer nok. 

Der mangler også hja,dp på kaninaftenerne 

ti I at tage sig af' 

spiseligt for alle 

tilberedning :af 

de hungrende_ 

noget 

Madordningen kunne 

Ved at lege kok for 

også funge ... e bedre. 

en af ten_ er du/ I 

med-virkende å ... sag "til at rY\ange af medlem

merne kOrY\rYIer of'"te ... e klubben og hygge .... , 

snakker rn. rn. efter roningen/gymnastikken-

Se på opslagstavlen, h-vor alle listerne 

haenger elle .... hen-..;end dig til .... oc.hefen 

"" . -

31 

RO L 

• Ænder 1It~ 

genl.le 
svømmere, 
men de tII'r 
den med rO 
og givet sig 
ikke.1 med 
tossff"ier 
som 
kapleb. 
Billede' er 
'tage11 
Duisburg, 
hvordtir i 
sidste 
wefl~end 
var 
..u ,opaIIo. 
ro·'egana. 
og 
andemor 
mod sine 
otte 
ællinger 
"øjedes 
medet 
v.ra 
'tilskuere tll 
dysten p~ 
rostadion, 



Mette K. Hansen, der var udtaget til NM i dobbeltfirer sammen med Regitze, 

Ulla Andel'sen h 'a Køge og Gerd Andersen , Middelfart viste også ganske god 

roning i single-sCuller senior A lelvægt om søndagen. 

Melte Bloch stillede jo op i den tunge klasse. så Mette K. Hansen "kunne 

tage sig af" den lette. 

Det blev til sejr i tiden 8 . 111.81 foran Halmstad 8.19 . 87 og Ratzeburg 

8.38.20. 

Kasper Haagensen & Mal·tin Nellemose prøvede at ro andet end den, for dem. 

sædvanlige bådtype: dobbelt-sculler. 

Kombineret med to Lyngbyroere stillede DSRs to juniorer op 11-, A. 

Tre hold på banerne. 

Et hold fra Norske Studenters Roklub vandt. nr . 2 blev DSR/Lyngby !I~ sekund 

efter, s ids t Stavanger temmel igt I angt efter, nærmere betegnet 25 seku nder! 

Reqit~e SIggaard. var DSRs næsle repræsentanl på banerne. 

Sammen med Ulla Andersen, Køge. ror Regine 2X. kvinder senior A lelvægt . 

Det blev tH en ganske komfortabel sejr over et senior B hold fra KR/LDR og 

el svensk hold fra Landskrona . Tider: DSR/Køge 7.36.96. KR/LDR 8.08.78 

og Landskrona 8 . 15.99. 

Dagen efter gentog Andersen/Siggaard sejren, dennegang også over en sven5k 

kombination fra Mølndal/Strømstad. nr. 3 KR og nr . II . Landskrona . 

Hele 21 sekunder var der mellem nr. og 2. 

lan Baden & B jarne Eltang, var med på hver sin dobbelt -sculler ved Den 

Internationale. I an. der det meste af sæsonen har roet sammen med Jesper 

Thusgaard, Holstebro, ror (efter forlydende) sin sidste sæ~n efter en glorværdig 

karriere gennem mange lir . 

Denne sæson har resultaterne dog ikke været alt for gode for 

DSR/Holstebroholdet. 2X, mænd senior A skulle Baden/Thusgaard mlllde el 

hold fra Dynamo, DDR Bjarne Eltang, DSR sammen med Thomas Larsen, 

Holstebro og et norsk hold fra Terje Viken. 

Selve løbet skulle om lørdagen blive temmelIgt spændende . 

Ved 500 meter" kom DDR mandskabet først over i 1 . 38.110. så Baden/Thusgaard 

i 1-LiD . 31, dernæst Eltang/Larsen i \.lI4 . 99 og sidst Terje Viken. Ved 100(ineter 

mærket havde Baden/Thusgaard taget føringen med mindste margin 3.22.011. 

DDR 3.22.92, Eltang/Larsen 3 . 25 . 14. 

Ved \500 meter mærket var løbet lige spændende endnu . Dennegang DDR 

5.04.72, DSR/Holstebro I 5 . 05.111. DSR/Holstebro II 5 .07.68. 

DDR vandt løbet i 6 .113.16 . så BadenlThusgaard 6 . 115 . 30, Eltang/Larsen 6 . Li8 . 12 

og sidst Terje Viken 7 . 10 . \9. 

Søndag var placeringerne næsten som om lørdagen, dog vandt DDR dennegang 

med IIj sekund. 
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.******************w*~******~*****~**~*.~~.**.**~w~*************************** 

**************_~_W***_*****_*_*_**_***_ 

PA VEJ MOD LETVÆGTS VM! 
******************~*~~~~**********~*~~* 

I år skal der afholdes VM i 

Jugoslavien, i byen Bled. 

I det 

fortælle 

otteren) 

efterfølgende vil jeg 

lidt om LB+ (Letvægts-

forberedelser frem 

til ~ & Vm. 

Vi 

i 

startede med at deltage 

sø. 
forårs kaproningen 

Resultaterne kan 
på. Bagsværd 

ses i det 

sidste DSR-BLAD. 

Den næste 

i Duisburg 

kaproning foregik 

hvor vi skulle 

have vores nye båd, som kom 

fra Italien. Endelig skulle 

vi have en ordentlig båd at ro 

i, så. vi var meget 

hvordan det ville gå. 

Fredag aften skulle 

spændte på, 

den for første 
Der va.r 

vi 

gang, 

10 både 

afprØve 

det gik 

anmeldt godt. 

til lØrdagens L8+, så vi skulle 

indledende heat om morgenen, ro 
hvor vi skulle 
ITA-BRD-SPA-NDL-BRD. Vi 

blive nr. 3, vi blev nr. 2. 

FINALE: 

møde : 
skulle 

I finalen skulle vi have bane 

6 og de værste konkurrenter 

lå på bane 4: Italien. 

Efter en meget dårlig start, 

lå vi sidst i feltet, men efter 

700 meter roning havde vi hentet 

feltet og førte med l-H længde 

over båd nr. 2, Italien vi 

øgede forspringet til 2 længder 

ca . 7 sekunder ved m&1. Om 

søndagen 

indledende 

skulle 

heat, 

vi også ro 

der blev vi 

nummer l og kom derved direkte 

til finalen. 

I søndagens finale var der 

kamp til det sidste, da l talien 

havde still.et det halve af 
holdet, så det var identisk 

med det hold der vandt VM 88. 

Vi lå side om side fra start 

til mbl, hvor Italien vand.t 

med B/lO sek. 

Alt i alt - en positiv kaproning! 

Den næste kaproning vi deltog 

i, var Ratzeburg hvor v i skulle 

ro tung 8+. 

Om lørdagen var der 8 hold 

tilme ldt, der ibland.t Bulgar iens 

OL-hold, der blev nr. 8 i Seoul. 

så var der 2 engelske ho l d. 

2 tyske 2 NUL. vi vand t med 

4/l0 over et ungt tungt tysk 

mandskab, som senere blev Seniol" 

B VM·ere. 

de samme 

I søndagens løb 

hold tilmeldt, 

var 
Vi 

regnede 

stramme 

rigtigt 

løo og 
sidste. 

med at tyskerne ville 

sig op, men vi var 

godt sat op 

ville kæmpe 

til 

til 

ået 

det 

Det resulterede i arets 

hidtil bedste løb, vi vandt med 

2.~ sek. ) sekunder fra 

banerekorden. Det var første 

gang at et dansk hold van.dt tung 

8+ i Ratzeburg. 



, ....... '1'1.'.' •• , ••••••• 11. ................... 11. •••••••• '.11 ••••••••• 

KAN I N DAB/SHOWTIME 26. august 

........ I.t ............................... I ••• tll •••••••• 'I1I:1't ••••• I'" 

SA, VENNER 

Lø..-dag d. 26. august er de't. 

de't. hele fo .... egår 

DSR, 

KANINDABEN begynde..- klokken 11.00. 

De nye roere skal medbringe badetøj, 

rotøj og fes't.'1:.øj da dåben slut't.er 'Ved 

1 7-'t.iden . 

Middagen begynder klokken 18.00. 

Under middagen e..- der underholdning 

m. bl.a. "KANINKARAVANEN" 

Middagen bes"tår af Hels't.eg't. Larnmesteg 

DiV'e:rse sala't.er 

Kaff"e -+- dessert. 

DER SKAL HER LYDE EN OPFORDRING 

TIL ALLE DSRs MEDLEMMER 

OVERVÆRE OASEN, DA DEN 

OM AT 

HAR EN 

STOR UNDERHOLDNINGSVÆRDI. 

1f1 

over nr. 2 Norge., derefter -VAR DET IKKE 

vandt Regitze Siggaard sammen 

med Ulla Andersen, Køge iletv. 

2X, en 

Spændende 

hvo-cdan 

Komfortabel 

bliver det 

disse tO hold 

sejt. 

at se, 

klarer 

sig til VM. 

Det sidste til DSR vandt 

NOGET? 

Afslu't. ro-saesonen 

med del't.agelse 

et o't.~e .... løb over 20 

km ? 

"GØTA- ELV- RODDEN" 

kalder. 
undertegnede. 

For de andre DSR roere blev lørdag den 7. oktober afvikles et ;af 

det til en ". plads til Ian verdens hllrdeste otlerløb I Sverige. 

Baden kombineret med Holstebro Det hele foregår med udgangspunkt i 

i 2X, Morten 'tibian og Co. Kung:onv, hvor man for foden af en 

i 4X- blev nr. 3 efter Sverige gammel middelalderborg: BOHUSFÆST· 

og Norge. Med lidt bedre styring NINGEN ror de 20 kilometer af Cøtaelven 

havde nok nok kunnet presse Norge 

& Sverige lidt mere de sidste 

400 meter. De sidste to DSRroere: 

ind ti I målområdet i Gøleborgs Hav n. 

Danmark plejer at have stolte traditioner 

deroppe . Lyngby Roklub har r. eks. gjort 
Mette Hansen og Regitze Siggaard det til en fast tradition al t;age derop 
var kom~ineret med Ulla Andersen, 

Køge og Gerd Andersen, Middelfart 
med flere ottere både i motionsklassen 

og i eliteklassen . 
i D4X-, der blev de nr. 2 efter DSR deltog med et deltidskaproerhold 
Sverige. Med lidt 

sammenroning kunne de nok 

klaret sig bedre. 

Bo Vestergaard 

mere for ca. 3 år siden og klarede sig over 
have al forventning. 

Cår du med lyst til at forsøge. så skal 

du blot samle mandskab nok til en otler 

og komme ;gang med træningen! 

Del lyder jo såre simpelt • men er del 

det? 

Det el' helt op til den enkelte. 

Det er mE!get tilrådeligt at der trænes 

god tid forinden løbet, da det er temme' 

I/gt hllrdt for ryg og bag ! 

Kvinder kan iøvrigt 09s11 deltage -

distancen er nøjagtigt den samme som 

for mændene. 

Så , op på dupperne' DSR'roere, se 

at komme i9ang. Hvorlor kan VI ikke 

prøve al gøre Gøta-Elv-Rodden til l\.rets 

afslutningstur - fremovel" 

Mette 



Og s~ kom lørdagen - sidste rolur rundt om Tromey ude ved Skagerak 

og aftenfast pli rådhuset i Arendal I det flotte rådhus. bygget i 1815. Der 

blev vi modtaget af byens borgmester og dekoreret med en smuk medalje. 

der viser et vikingeskib fra stævnen. Der samledes vi I festlokalern", der 

er udstY"et med malerle" af Norges konger og af byens honoratiorer igennem 

tiderne. I den store sal gik vi til bords ved festbordet under maleriet af 

kong Olav, Der blev der holdt taler med tak for en uge i enestående vej .. , 

med fint arrangement og en tak for alt det. som vi havde modtaget af 

gæstfri og god behandling. 

I festsalen kom vi til at træde dansen med mangen smuk Arendal pige 

til langt over midnat . Da lurede allerede afskeden med Arendal I baggrunden 

- med vemod ved at skulle skilles fra slll mange gode venner. men med håbet 

om at se dem igen. 

D. 1.7 . 1989. 

Helmut Mohring- Andersen. 

P . S . Oer kun ne siges endnu megel mere om f i ne modtagel ser og flot 

optræden af pigegarder m. m .. men Jeg har valgt al begrænse mig. 

Supplement til: 

FISA turen l Arendal 1989. 

Barak 23_ stue ~ 

Vi kom til Hove camping lejr ved Arendal ud på eftermiddagen søndag den 

18 . juni. I modtagelsen - ved r€9istreringen - fik vi anvist barak 23, stue 

2 . Oe tre barakker, som vi 108 roere fra 12 lande skulle bo L er opført 

af tyskerne under krigen . Nu udlejes de af den norske stat bl. a. til 

arrangementer som F ISAs. Stue .. ne er belægningsstuer . Vi arrangerede selv 
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trådte ind ad døren og NÆSTEN 

til vi gik ud af døren igen. 

Såvidt jeg ved. havde man fred 

for dette vidunder p~ toilettet 

(eller hvem sagde; "SKJULT 

KAMERA") og når vi sov om 

nalten, det vi nu fik sovet! 

I skrivende stund er båndet til 

nærmere gennemsyn og censurering 

hos de implicerede "filmstars" . 

FLYTTEDE I TELT. 

Allerede næste dag, rykkede 

hovedparten af os teltpælene 

op og rykkede ud af lejl igheden! 

Jette døjede med allergi grundet 

den "søde. lille mis" der også 

boede i lejligheden og for' 

solidaritetens skyld , rykkede Palle 

& Mette med i et telt, der blev 

afsendt ekspres fra København 

med ekspresbussen af Jettes. altid 

så fo,·st~ende. Keld! 

Deltagerne Masters Games der 

campede, boede på en speciel 

Indrettet campingplads mellem 

Arhus )I.,·nus Cykelbane og 

Væddeløbsbane. 

Campi ngpladsen var udemærket. 

det var jo meget serilllse 

sportsfolk, der boede her - så 

der var fred og ro tidligt om 

aftenen og til næste morgen . 

Eneste larm var hestenes vrinsken 

og deres spark mod stalddørene . 

Hvis man ville have underholdn '>ng 

af de kendte, tidligere tIders 

cykelstjerner. kunne man blot 

et stenkast fra teltet. sætte s'g 

tilrette ved cykelbanen og se 

cykelrytterne cykle rundt og rundt 

og rundt ... 

TØJMÆSSIGT VAR DER STOR. 

FORSKEL. 

Mange danske og udenlandske 

roere boede, ligesom os. pa camping

pladsen. 

samme "gade" som vi, boede 

otte meget seriøse roere fra 

SKJOLD/ KVIK/BAGSVÆRD med 

deres koner . Disse roere gik s~ 

meget op i WMG, at de dagligt 

var iført OL -tøj fra sidste OL 

i Seoul . 

Deres udsendte undrer sig over, 

hvor pokker de havde DET f ra ~ 

Vi andre "almindelige", var iført 

DSRs klubtøj , der da også er 

meget flot - men som ikke rigtigt 

er noget. hvis man skal bruge 

det som bytteobjekt med nogle 

mere spændende ro-bluser fra 

del store udland. 

FORSKELLIGE AKTIVITETER FOR 

WMG-DEL TACERNE. 

Indbefattet deltagerprisen • hver 

betalte 500 kroner. havde vi 

adgang til at køre gratis med 

busser hele WMC-området. 

Arhus-Herning-Alborg , Vi fik 

kørt temmeligt meget bus 

derovre. 

Ligeledes var der forsk eli ige 

arrangementer til ære for deltagernl!.. 



ARENDA L R O W IN G_ 

FISA Tur 1989_ 

T i I roning k lal" - etes vous pret - val! e I( raft vorwarts - los. 

Kommandoerne svl rrer luften. Scenen er ved Gri mstad Norge - i 

Sør landet. Vi er 108 roere. der er ved at I ægge ud ti I ron i ng i skærgården. 

Det er den 18. juni og varmt solskinsvejr. Just har vi hørt en velkomsttale 

fra Grimstad byråd og set en opvisning af Terje Vlken. der går ud i en 

båd. Grimstad er jo Henrik I bsans hjemby. Nu skal vi. 108 roere fra 12 

lande, ro en uge i den norske skærgård. En flot armada af robåde falder 

sig ud over vandet - ikke kaproning - ikke roning på linie - nej spredt 

ud over vandel. hvor der er plads. Det er der de fleste steder - nogle 

steder bliver farvandet snævert. Der kommer vi tæt på klippekysten og 

m~ ind pa linie. Vi ror i 5 dagsetapper t il R isøya - den nordøs ti igs te 

destination - og så tilbage til Arendal - til Hove Camping. Hvad oplever 

vi her: Vand Indenskærs, der forbinder jer nordmænd med os danske -

vort fælles hav. 

Pragtfulde er de yderste skær i vor roning - magsvejr. Vi skuer ud over 

havet fra båden eller står oppe på en kUppe efter at have vandret opad 

igennem lavt enerkrat . Deroppe ser vi udover de afrundede klipper - skuret 

runde af isen i istiden. 

Overalt på vor vej passerer vi bebyggelser. Et sted - i lyngørfjorden -

hilses vi med kanonsalut. Overalt I skærg!\rden ser vi huse sp,'edt oppe 

og nede pl!. klipperne - hvert hus med en anløbsbro - helst i en koselig 

bugt. Der skal tænkes på blæsten, fra vest og øst, før huset placeres. 

Vi er prlvlligerede - vi roere - ikke blot, fordi vejret er, som det er, 

solskin fra morgen til aften. men også fordi vi kan komme rundt her overalt 

i skærgården. imellem skærene og igennem de snævre sunde og passager. 

Hvor mange har mulighed for den oplevelse? En motorbåd kan også komme 

rundt speedbåde farer let henover vandet. Men alligevel kan de ikke 

opleve det. som vi oplever, Vi m1\ klare det hele med "rugbrødsmotoren" 

vi m.l\ trække årerne for at komme frem, og derved erobrer vi 

indtrykkene. der nedfældes i vor erindring; hav og fugle - måger. Det 

er ikke de enkelte dage, vi vil genkalde, det er eet stort helhedsindtryk 

sammensat af en mængde mosaiksten . Specielt vil vi huske rastepladserne. 

hvor vi lagde ind i bugter med sandstrand og trak bådene op side om side, 

Inden vi gik i lag med nistepakken og fik udlevet-et, bouillon og saftevand 

fra beholdere med varmt vand og køligt saftevand. Salt bouillon - det er 

sagen her i varmen. hvor vi sveder, og k roppen trænger til al ers talte 

mistet salt. Eftel- maden bliver der tid til at dase og en hyggepassiar med 

"gamle" kammet-ater. For dem får vi flere og flere af. Hver dag er holdene 

sat anderledes sammen. Hvel' dag præsenterer v i os fa,.. II nye 

" 

Man hyggesnakker . g1\r rundt og 

kigger - og har selvfølgelig nerver 

på Inden løbet nøjagtigt, som 

dengang hvor man roede rigtigt 

kaproning. Man kunne ogsa helt klart 

fornemme ved WMG. at flere af de 

garvede danske kaproere. stadig 

har kamp/3nden i sig. 

Man vii helst Ikke tabe ansigt -

og helst Ikke tabe til ham eller 

hende, der engang for mange ar 

siden var den værste konkurrent. 

PALLE RØRSGAARD skulle allerede 

ro indledende heat 

onsdag formiddag. 

single-sculler 

C - klassen, hvor gnsn.alderen 

er 43 år. var der 23 tilmeldte hold. 

Der var ingen semifinaler, enten 

skulle man vinde sit heat i Palles 

løb, eller også var det:GOODBYE! 

Det blev til et "Goodbye" for Palle. 

liD minutter forinden. havde Palle 

været ilden med Holtes 

repræsentant 2 X. Hel ler ikke 

her blev en finaleplads nået, så 

Palle valgte at holde en dags tid 

f r I sammen med DS R s veterandamer . 

Inden han vendte næsen hjemad 

til sine unge roere, der skulle 

deltage Den Internationale 

Københavnsregatta . 

Veterandamerne. der efterhånden 

var godt "sultne" efter al komme 

i kamp. kunne så nøjes med træning 

om eftermiddagen efter dagens løb. 

Derudover fik vi handlet lidt. 

kigget på butikker Arhus - og 

spist på græsk I Restaurant Zorba. 

som Mette kender særdeles godt 

fra tidligere tiders besøg i Arhus. 

Palle var desuden uundværlig som 

chauffør for os nar vi havde 

tra:1\et og skulle "Hjem til Århus" 

om aftenen. 

Desvæ"re tog Palle sit køretøj med 

hjarn - vi fik vinket farvel - og 

skulle pludselig til at klare os selv, 

helt! 

DlIrllgt havde vi vinket farvel til 

Palle, før de næste chauffører stod 

parat til at fragte os to kvinder 

rundt i Århus og omegn. 

Det var Der Martin und der Harald 

fra Erstar Kleler Ruderc:lub. der 

fik fornøjelsen af os - og vi af 

dem reslen af ugen. 

(Når katten er ude, spiller musene 

på bordet)! 

PALLE R0RSGAARD ROEDE MED PER AASMUL FRA HOLTE. 



HVEM \'IL HJÆLPE ? 

~I)m .!l UC v~d h·n klubb<!'n et 1:)1I 2 tursudv"1~ der llHMee r er 08 pl.:) nl~8e r 
t UH ' . Hvorfor så ikke O&s/\ bave et udvalg der ar raogerer nogle tLor" f c> r 
motions roet'ne. I{vem kUlUle tleflke slg ae 1:)\'" nogle s p:I!J\dene t.ure og 
(\ IT~ne~mCn[cr ' 

Alle s lse r nok "Jea skal ikke rodes ud l noget" e ller "Jeg ha , ikke tid" 
men sporgsm1l1er er. hvo ,' stor en belastoing det e ,' for deo enkelte. hvis vi 
er nogl e s(ykkcr om det . 

Derfor: Ring tll Kurt Jørgensen 31612786 og sig "Jeg vll geroe rodes Ind 
nOf.et" eller kontakt mig i klubben (Jeg glir i neon gul tr9\je og der st5r 
" Rr, che f" r!l. "~·gt.en Ilf mis) 

Kurt 
J1otionsrochef 

DSRs Rochefer har 

frygtel igt tra'V It._ 

Ncest.en FOR t.ra'Vlt! 

De.- mangler aller-

højest.e grad 

Instrukt.ører _ 

Lad ikke 'Vore Ro

chefer "gå ti '" af 

stress. korn DS R 

og hjaelp til 

S0NJlJ\GSRONINC 

"Rv,,' .. kal du lave sønda!! fl)rmiddaE mellem 10-121" spur3te e-t medlem. 
Den enden sva rede : "Jes ska l i roklubben og 1:1.0' eD sønd:.gstur" 

Som noget nyt. er der roning ( klubben hver søndag kl. 10.00. 

D(: f er unlldveruiigt med t llmelcHn[t - man IlIC11der bare op . [n god lde el' ti t 
.11 Her-:: S 19 med en m~dpakke og dr ikkc\·~rer . 

Ideen er dea at de frernm~dt.e se lv bestemmer turens mSI og sætter b~dehold . 
De no(male regler for . at benytte materiellet gælder selvfølge lig ogsS om 
søndagen . 

God t ur 

Kurt 
Ho~ 1')ns l'()che"f 

st~abadser hun valgte at 

returnere 

at 

til campingpladsen . 

Resten af aften foregik, for hendes 

vedkommende, liggende pli en 

luftmadras med en stabel ugeblade. 

lyttende til Lis Siilrensen Live der 

spillede Tivoli Friheden, ikke 

langt fra campingpladsen. 

LA REDAKTRICE, alias 
Mette, tog sig af tre løb 
ved World Masters Games . 

Foto: Jette M. Larsen 

liX-

VL skulle også 

man 

forsøge os 

skal vel have dobbelt-firer. 

det hele med, "år man nu endelig 

er kommet s1l langt. 

Vi, Susan Hansen , F reden sborg, 

BibI. Jelte og Mette, havde forsøgt 

en enkelt aftentur på Bagsværd 

Sø en måned forinden . 

Denne rotur havde været særdeles 

positiv. Efter forårets opløsning 

af en vet.erandobbelt -firer. var 

detteher jo KRÆS . 

Vi følte al vi aldrig havde foretaget 

os andet end at ro sammen i denne 

bådtype. 

DET HAR ELLERS I K KE 

VÆRET SÆRLIGT NEMT ! 

Det skal i den forbindelse nævnes, 

at det ikke har været nogen 

fornClljelse at være veteranroer og 

ro DSR i 1\r . 

Det har knebet gevaldigt med at 

fo1l noget at ro Ikke engang 

på delebasis. kunne der bevilges 

både , mens tidligere stjerne~ 

selvfølgelig har fllet båd stillet 

til rådighed, når disse har skullet 

ud på rostadion for al "lufte 5"9 

lidt" . 

Det har været temmeligt bittert 

- og vi skal j den forbindelse ikke 

forklejne kaproerne, men opbakning 

fra trænere og kaproningsudvalgets 

side har manglet totalt . 

Deltagelsen ved Masters Games 

har kun kunnet realiseres. fordi 

man ude andre klubber har vær et 

forståendeovet-for vort problem 

vedr. lån af både . 

den forbindelse skal der 91ves 

en stor tak til Cla.us Torp, 

Birke~ød Roklub for liin af en rigtig 

god dobbelt-sculler og til Jarl 

Emcken. Skjold fordi vi kunne få 

lov at låne en dobbelt-fi rer. Disse 

har løvrigt indvilget i at vi låner 

bådene resten af sæsonen! 

Enkelte af kaproerne og Palle 

Rørsgaard har 09s1) været gode , 

moralske opbakkere. Tak for det. 
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale Lndmeldelscs-glrokort . Dette 
forefindes p& kontoretA d~r i bJdehallen . IndbetalLogen dækker de 3 første 
måneders kontingent. Nye er velkomne tIL 2 gratis pr~vegange i klubben. 
inden indme ldelse skal finde sted. 
----------- ----- --- ---------------------------------------------------------
KONTINGENT: opkræves kva~talsvis forud via giro. Ved overskrJdelse af 
betalin.gsfrist pli lægges et gebyr pJ 25 kr pr. rykker. Hvis rykl<er krydser 
forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykkeren, men gebyret vil blive 
opk~ævet det følgende kvartal. 

-- - - -- --- - -------------------~----------------------------------------------
UDMELDELSE: kan ske gældende fra l/l. 1/4. 1/7. l/IO, og skal være DSR l 
hænde med mindst 3 doges varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at 
indbetale et girOkort pa nøjagtig kr 3.00 til DSRs giro Dr 500 34 66. samt 
ved at anf~re ·udmeldelse". navn og adresse pli den del af girokortet som 
posthuset bebolder (betaltngsdelen). Girokortet er dOkumentation for at 
udmeldelse bar fundet rettidigt sted. og man bør 1 egen interresse gemme 
glrokvi tterlngen. -Kontingentopk~vnings-girokortene kan ikke anvendes til 
udmeldelse, idet meddelelaer ikke kan anf~res pli di~se. 

OBS. IKKE AUTOMAtISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Han er medlem og kontingeot
pligtig indtil gyldig udmeldelse har fundet sted uanSet om DSRs faciliteter 
og aktiviteter benyttes . Eksklusion vil først finde sted ~ed en restance 
svarende til 1/2 - l ars kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive 
lndd~a8et ved inC8~ØO. ~le omkostninger forbindelse hermed betales af 
sky ldneren. 
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UJBEKE DELFS . ..If-iNSEN 

BCiRGERl . .IfENGET 78 ST 
2100 Kt1PENHA1.iN ø 

OLi 

Or-:i-E'n"tE'::r:i-ngeoløb .1.989 

5/11 Minicup Danstrup 

12 / 11 Jættemilen Gribskov 

19 / 11 Gåsehus Ravnsholt 

10 / 12 Gåsehus Ravnsholt 

Tilmelding: 

Gåsehusløb: Mød op mellem klo 

Øvrige løb: Johan F'rydendahl 
Bredesvinget 42 

( 14 dage før) 2830 Virum 

RØDØJE 

10 og 12 

tlf. 31 63 

42 85 

Arrangør 

Deltagere: 
DSR-ROK-Hvalsø
Slagelse-HOF' 

OK73 

.-. DSR *** 

DSR ••• 

08 11 (arb. ) 

86 05 (priv) 

.,0."0 .. 
.;- ~ 
• > 

0.o~,.. ... · 

MEDLEMSBlAD NR. 9 1989 

DANMARKSMESTRE 1989. 

IAN BADEN & MORTEN TIBIAN vandt atter DM dobbelt- sculler 

som i 1988 . 

Det var iøvrigt IANs niende DM i denne bådtype - læs ALT om 

DM inde i bladet I 



FLOTTE RESULTATER AF DSRs KAPROERE 

VED ARETS SIDSTE REGATTA ~ SILKEBORG_ 

DSRs stærkeste scullerroere, deltog i årets sidste kaproning i 

Silkeborg d. 14 / 10. 

Hovedparten af deltagerne bestod iøvrigt af landsh01dsroere - og 

kommende ! 

Bådtyperne var: 1X for herrer, 1X for damer og 2- f o r herrer. 

RESULTATER: 

1X, herrer Placering Navn Sluttid. 

1 Morten Tibian, DSR 00.46.49 

2. SØren Aasmul, Holte 00.48.08 

3. Jens Jørgen Tramm,Helsingør 00.48.14 

4. Jens Mohr Ernst, DSR 00.48.17 

5. Thomas Larsen, Holstebro 00.48.44 

6. Lars Christensen, Silkeborg 00.49.04 

7. Leif Kruse, Kolding 00.49.24 

8. Hardy Olesen, DSR 00.49.29 

9. Ian Baden, DSR 00.49.51 

10. Carsten Hassing, KVIK 00.50.06 

Il. Frede Keller, DSR 00.50.24 

12. Jan Palmø, DSR 00.50.40 

13. Jørn Grønlund, Odense 00.50.43 

14. Mikael Frei, DSR 00.50.47 

19. Henrik Bang, DSR 00.51.56. 

Som et kuriosum skal det med, at årets vinder af: HEAD OF THE RIVER 

også havde hurtigere tid en de to deltagende toer-både! 
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Aktivitet 

kan måles på mange måder. Ros tatistikken for sæsonen 1989 er ve d 
at blive udarbejdet. En foreløbig optælling viser, at der ale ne 
fra Svanemøllen er roet mere end 60.000 personkilometer - hertil 
kommer så kaproningen og langturene. 

så megen aktivitet har betydet et meget stort slid på bådeparken, 
der er blevet holdt flydende takket være et lille antal medlem
mers ihærdige indsats. Det er nødvendigt at hele bådeparken i 
løbet af vinteren gennemgår en grundig istandsættelse. Noget vil 
ske ved ~rofessionel hjælp, men det meste skal vi gøre selv. 
For at fa arbejdskraft til dette, er det atter i år besluttet, at 
enhver, der har roet i år, skal yde minimum 6 timers arbejde i 
løbet af vinter en. Dette arbejde ledes og fordeles af Erik Rasmus
sen, fra hvem I vil modtage brev i nær fremtid. I behøver dog ikke 
at sidde uvirksomme hen indtil dette brev ankommer. Kom allerede 
nu ned i klubben og aftal med Erik, hvilke opgaver I skal udføre i 
vinter, således at vi kan komme igang. 

Gymnastikken er kommet igang. Også her er der stor aktivitet. Der 
gøres gymnastik på 10 hold i løbet af ugen, og fremmødpt er som 
forventet stort. Som tidligere er tilstrømningen størst på de 
tidlige hold. Her gør man næsten gymnastik i flere lag time efter 
time. Hvis I synes det er lidt trangt, så prøv at udskydR gymna
stikken til holdet mellem kl. 20 og 21. Her er - om ikke god 
plads - så dog plads. Også på fredagsholdet (kl. 17.30 - 19.00) er 
der endnu plads til 15-20 mennesker. 
Vi vil helst undgå at indføre adgangsbegrænsninger ved reservation 
af pladser el . lign., hvorfor det henstilles at I forsøger at 
sprede jer over alle hold, hvis det er muligt. Udvidelsesmulighe
derne er begrænsede, men vi følger udviklingen. Flere hold onsdag 
og fredag kan komme på tale. 

Allerede her ved sæsonens slutning starter planlægningen af sæso
nen 1990. Hvad vil du næste sæson? 
Der bliver mange tilbud: 
Motionsture - kaproning - langtursroning - langdistancekaproning -
ro-triatlon ' er etc. etc. Kom ned i klubben, følg opslagene og 
deltag i planlægningsmøderne. 

For at få alt til at fungere i sæsonen 1989 nedsættes en række 
udvalg til løsning af en lang række opgaver. I flæng kan nævnes: 
Motionsudvalg, instruktionsudvalg, kaninmodtagelsesudvalg, materi 
eludvalg, køkkenudvalg, barvagtsudvalg, festudvalg, langtursud
valg, etc ... 
Skal disse fungere, er det nødvendigt at mange medlemmer deltager 
aktivt. Har du lyst til at deltage i arbejdet, så kontakt en fra 
bestyrelsen, og jeg er s ikker på at de rigtige kontakter kan 
etablere s . Der er i allehøjeste grad brug for din indsats . 

Henning . 

3 



HUSK DEAD-LI NE 

Redaktricen glæder sig allerede 

N'U til de mange indlæg med 

tilhørende 

medlemmer. 

fotos 

Flere af redaktricens 

HAR tilkendegivet, 

hjertens gerne vil 

til at grovsortere 

fra DSRs 

romakkere 

at de 

være med 

de ma~e 

ER d. '5.NOV. 

fotos, der garanteret ligger 

og bugner i postkassen på l. 

sal i DSR! 

Vi modtager også gerne indlæg 

og fotos fra klubbens mandlige 

medlemmer, TAK! 
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Generalforsamling i Danske Studenters Roklub 1989. 

Der skal hermed indkaldes til ord i nær generalforsamling jævnfør 
§8 i DSRs love: 

fredag den 17 november kl. 20.00 i DSR. 

Dagsorden: 
l) Aflæggelse af bere tning. 
2) Forelæggelse af regskab til godkendelse. 
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 motionsroehef. 
10) Valg af langtursroehef. 
Il) Valg af husforvalter. 
12) Valg af 2 revisorer . 
13) Valg af repræsentanter til D.F.f.R . 
14) Særlige forslag. 
15) Eventuelt. 

Add. pkt. 5), sekretær: Idet Ib E. Jørgensen ikke ønsker 
genvalg, opstiller bestyrelsen Helle Halberg. 

Add. pkt. 9), motionsroehef: Idet Kurt Jørgensen, der hidtil 
har været suppleret ind, ikke ønsker valg, opstiller be
styrelsen Lise MeNamara. 

Add. pkt. 10), langtursroehef: Idet Birgi tte Pedersen ikke 
ønsker genvalg.opstiller bestyrelsen Jeanette Vestergård. 

De øvrige bestyrelsesmedleruaer genopstiller. 

Med henblik på at sikre ko nt i nuite ten forventes be styrelsen 
at indsupplere den afgående sekretær. 

Forslag til generalforsamlingen, herunder alternative 
kandidater til bestyrelsen, skal være bestyrelsen skriftligt 
i hænde senest 18 . 10.89. 

P.b.v. Ib E. Jørgensen, sekretær. 
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Herrerne roede forbi DSRs 
rutinerede damehold - og overhalede 

også de norske jenter (og danske 

Regitze!). 

Endnu et herrehold, nogle svenskere 

nærmede sig. Det blev til en pæn 

dyst over l kilomter hvem korn 

først under den næste bro ??? 

Hverken herrerne eller det danske 

damehold ville give sig. 

Årefletteri råben og skrigen, 

fØr mændene kunne ro forbi. 

Gøteborgs 

indenfor 

rutinerede 

Havn var ved at 

"rækkevidde" 

damehold opnåede 

være 

DSRs 

en 

2. 

fra 

plads, efter de norske kvinder 

men foran udfordrings holdet 

SVerige og de øvrige 

damehold. 

Tider: 1. Christiania 1,,,,16.03 

2. Danske Studenter 

1 . 17 .26 

3. "Utmannern p " 

1.13.00 

Lyngby Roklub (Reiner + Co. ) 
vandt motionsklassen ret suverænt. 
Tiden: 1.09.40 

En kæmpe overraskelse og et 

benhårdt lØb, blev resultatet af 

herrernes eliteklasse. 

De svenske 

hovedsageligt 
i 1.04.39 

landsholdsroere, 

fra MØlndal, vandt 

FØrst på 2. pladsen hårdt 
kæmpende med Christiania, kom de 

sidste to års vindere fra Ormsund. 
Tider: 

2 : 

3. 

Ormsund 'I:I.)tl , 

Christiania 
1.06.14 

1 . 06.22 

DSRs herrehold blev nr. 7 i 
men til gengæld eliteklassen, 

n\lIlllT1er to hvis det havde været 
i motionsklassen. 

Efter at have rigget både af og 

nostet og hakket og rettet lemmerne 

ud, blev samtlige deltagere kørt 

til Gøteborgs Sanitetsverk, hvor 

man kunne bade og derefter få 

noget varmt: KØTTBULLAR m. MOS! 

INGEN FEST - MEN ALLIGEVEL 

Efter forlydende skulle der ikke 

være fest efter dette race, Meeennn 

det var der nu alligevel J ! 

Dette var der ikke rigtigt 

bUdgetteret med fra danskernes 
side så vi drog lørdag aften 
tilbage til Danmark. 

DSRs herrer stod for en høj rystet 

underholdning på hj emvej en som 

man dog kunne undgå ved at skrue 

ekstra op for walk-manden. Enkelte 
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PRÆMIEBROEN BRØD SAMMEN. 

Ved prærnieoverrækkelsen umiddelbart efter herre veteran 8+, blev 

tilskuerne vidne til at prærniebroen med roere, "prærnieoverrækker" , 

prærniepiger, fans m.m. styrtede sammen, så alle fik sig en dukkert 

i sØen, der til alt held ikke er særligt dyb - netop på det sted, 

hvor uheldet skete. 

Ingen kom til skade, alle tog uheldet i stiv arm og for 

tilskuerne var det et festligt indslag under regattaens afvikling. 

VERDENSPREMIERE. 

For fØrste gang nogensinde, blev der afviklet et lØb for 3X

(dobbel ttreere). To både mødte til start, den ene konstrueret af 

Jørgen Andersen, FuresØens Roklub, den anden af Ib Arnoldi fra 

Roklubben VIKING. Begge både er ombygget fra bådtypen: 2+, en 

bådtype, som mange danske roklubber stadig har liggende på hylderne 

og som sjældent bliver benyttet. Her er et godt alternativ: 

DOBBELT-TREEREN! 

De to både, der blev roet på Maribo sø, er ti.!. dagligt flittigt 

i brug i henholdsvis Bagsværd RK og DSR. 

Vi var repræsenteret af Kasper & Martin (Haagensen & Nellemose) , 

der sammen med en VIKING-roer roede en sikker sejr hjem i 8.49.62 

foran Bagsværd RK, der brugte 11.36.26. (Det s .kal tilføjes at 

Bagsværd-roerne 

indenbords, 3.t 

vandoverfladen O 

på de sidste 500 meter havde fået så meget vand 

det kneb med at SLÆBE b';'den afsted over 

Anders Brems Rasmussen tog sig sikkert af sejren i Kredsmatchens 

single-scullere for junior B roere, mens denne sammen med Kasper 

& Martin også vandt otteren. 

Senere vandt Anders dobbelt-sculler sammen med en STEVNS-roer. 
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på en otter fra Ormsund, Norge 

sad Alf Hansen (nævnt i sidste 

nummer af klubbladet) & Lars 

Bjonness, (guld i 2X ved Vm i 

Bled) . 

Orms und har været vinder af 
eliteklassen 6 gange, sidst i 87 

& 88. (Lyngby har sejret hvert 

år fra 1970-1976 og i 1983~ 

på et finsk hold sad brødrene 

Karppinen. 

Flere svenske landsholdsroere var 

også fordelt i forskellige ottere, 

jo, konkurrencen var temmelig hård 

i år - det var jo roere af verdens

klasse, der deltog her. 

ET "BLÆRET" PROBLEM. 

Dameklassen blev som før nævnt 

sendt af sted klokken 12.10. 

- Og da damerne blev sendt på 

vandet halvanden time før starten, 

kan det ikke nægtes at mange var 

meget "tisse-trængende" umiddel

bart inden starten. 

(Se en fyldig reportage om emnet, 

andetsteds!) 

DSRs motionshold fandt på råd, 

mens "det lidt mere rutinerede 

hold" aldrig nåede at tænke sA 

langt. Måske var det derfor at 

DSRs "rutinerede hold" lagde ud 

i en gevaldig kanonstart , da 

starteren sænkede flaget. 

Jo før, man kommer ind til Gøteborg 

- des hurtigere kan man komme på 

toilettet. 

FOTO: RIKKE CYNTHER. 
Roklubben SKJOLD 

LIDT OM STARTEN. 

Starten foregår iØvrigt nedenfor 

BOHUS-FÆSTNINGEN, hvor GØtaelven 
er bredest. 

Efter godt to kilometer snævrer 

elven sig ind, hvor man samtidigt 

ror under en hØj bro (den første 

af flere på turen). 

Det vil sige at det gælder om at 

komme fØrst under broen. 

Som fØr nævnt lagde DSR-holdet 

ud i lyn og torden og l? på de 

første 2-3 kilometer og kæmpede 

side om side med de norske damer 

fra Christiania. 

(Det hedder det, skam!) 

HER FØLGER ET I NDLÆG_ DER ER NOGET 

ANDERLEDES END DET_ REDAKTRICEN 

ELLERS KOMMER UD FOR 

TI L GENGÆLD ER DET s A MEGET DESTO 

MERE SPÆNDENDE. 

L<Oes engang 

Til Redaktricen for 

D S R 

- medlemsbladet for Danske Studenters Roklub. 

Vedlagt følger med forbøn om optagelse vores beretning fra en tur, 

vi var på, sammen med de andre, her i sommer. 

Mig og MARSVIN læser dit blad hver måned, vi synes det er smaddergodt. 

Men vi synes, at bådene har fortalt for lidt i bladet --- derfor ~! 

Og så sagde HEIMDAL altså, at så skulle vi bare skrive en historie 

til dig. 

Vi håber, at du ka- bruge den. Du er velkommen til at ringe til min 

pagaj fører - Tlf. xxxxxxxx/XX2DULXXX 

Kærlig hilsen 

ODDER 

15.okt. 

1989. 
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Efter en masse snak, jokes, Der hyggesnakkes, grines 

spisning 

aftenskaffe/te, 

og drikken terrænet sonderes, bAde rigges 

hurtigt til ro 

faldt folk ret til, problemer med knækkede bolte 

der skulle jo ved riggene og stillen af smig 

lades op til næste dags blir' ordnet, flittigt toiletbesøg 

strabadser. bliver ogsA lØst. 

- Et toilet (lokum med aviser) 

LØRDAG d. 7. OKT. til 150 nervØse sportsfolk - godt 

Klo 9.00 
at omgivelserne består af mindre 

skovvækst! 
stedet er nu bådepladsen ved 

Kungiilv 

Gøteborg. 

20 kilometer 

Vejret er 

efterArsvejr - og rovejr! 

nord for Klar til at bære både ud . hvilket 
perfekt . . . 
- skal tlmes nøJe efter et nærmere 

fastlagt tidsskema. 
Solskin næsten ingen vind. 

En lille vakkelvorn bro er stedet, 
Den ene otter efter den anden 

hvorfra 35 (!) ottere skal sendes 
køres ind på pladsen - et eller 

andet større arrangement 

lØbe af stabelen. 

skal 

38 

ud. 

- Og fugle var der: Hundredevis af hvide og grå svaner, mAger, 

edderfugle. 

Det gaven sort-hvid kontrast til det septemberblå hav og de grønne 

skove pA Sjællands Kyst, de fleste :'redede. Det var der et af 

menneskene, der nævnte i forbifarten. 

NA - ja! 

Fart og fart... vi måtte hurtigt lægge ind, for menneskene skulle 

jo spise. Det skal de altid! 

Men det er j o meget rart, for de letter sig j o samtidig, og man 

får lidt mindre at bære på. Og vi fik en tur i græsset, medens 

de tyggede rugbrØd og snakkede om det fantastiske vej r og om 

f iskerne vi havde mødt på vandet og o~ de ålekvapper og ål, der 

ålede sig rundt i bunden af de spande, :'iskerne havde vist frem. 

Da kom pludselig ELEFANTEN prustende rundt om Jungshoved, en 

kilometer ude, den var jo blevet efte:ladt, alene tilbage for at 

tage sig af de to sidste mennesker. I'en er nemlig den hurtigste 

af os, skal jeg sige jer, for den er født med fire lemmer, hvor 

vi andre kun fik to, men nu havde den rent ud sagt fråde om s nablen 

og surfede på sin egen b ovbØlge, fOl di de to mennesker savnede 

resten så grueligt, at de piskede havets bølger til skum for at 

øge farten. Det var lige fØr, at ELEFANTEN var forsvundet ned ad 

BØgestrømmen, men i sidst e øjeblik så de o s på l and, og vi blev 

atter samlede og udvekslede gensynsglæde i g ræsset . 

Vi ka j akker er nemlig meget kamme ratlige med hinanden: Vi er næste n 

aldrig alene, altid flere sammen. OSSE fordi kajakmenneskene godt 

kan lide at pludre s ammen, medens de ro: og opleve r vor kaj a kke lige 

kropskontakt med vandet, et t ættere s<.rnkvern med det våde element 

end menneskearten ellers har oplevet, siden dens forfædre forlod 

oceanerne for mange geologiske tidsaldre siden. vi kajakker er 

flokdyr og smutter hen over vandet i samarbejde med vind og strøm 

og bØlger. Derfor oplever vi havet mege~ stærkt. 

SAdan bar 

de andre 

vi menneskene 

gjorde. Mig 

videre over Stege Bugt, eller rettere, 

og Marsvin blev lidt tilbage for at 

socialisere os med endnu en flok sæler. Denne gang var der 23, 

der blev nysgerrige, og kom hen og boltrede og buldrede rundt om 

os. Fantastisk! 

11 



DSR HAR ET VÆGTLOKALE, DER 

BLIVER BEN YTTET RET 

FLITTIGT. - HER ER ENDNU ET 

GODT ALTERNATIV TIL 

GYMNASTI KKEN. MANGE 'GAR TIT 

I VÆGTLOKALET OG TRÆNER 

INDEN ELLER EFTER 

POPULÆRE GYMNASTIK. 

UDOVER 

OGSA 

VÆGTTRÆNING ER 

MULIGHED FOR AT 

I ERGOMETER. 

DEN 

DER 

RO 

DETTE VENDES DER TILBAGE 

TIL I NÆSTE NUMMER. 

Videre gennem de smalle str2der ved Langø og TærØ. "Noget af det 

hyggeligste " , som hun-menneskene sagde. De hev os op i græsset 

igen på Tærø, medens de stod og beundrede den nye FarØ Bro og 

Storstrømsbroen i baggrunden. Og som de dog pludrede! --- om alle 

de brombær, de havde fundet cg spist. 

De sidste 10 kilamter var med kurs mod Gåsetårnet i stiv modvind. 

vi huggede og gled gennem bølgerne . Fuld sol frem til pontonen 

i Vordingborg Roklub, hvor vi atter blev taget op og puslet på 

plads i klapvognen. Og jeg skal love for, at det går stærkt, når 

man kører hj em med den solgule [>jerser . Hj emme ved bådhallen blev 

vi atter puslede, fik ferskvandsbad Oig blev tørrede og gnubbede. 

Det er næsten det hyggeligste ved at være på t ur , kort som lang, 

de tager sig så kærligt af es, menneskene. Det er så r ar t at blive 

gjort i stand og båret ind i sit stativ, hvor vi nu ligger og 

snakker sammen, medens jeg skriver om vore oplevelser. 

Ovre i den mørke krog står Gudmund og snorker ganske blidt og 

Heimdal står på sin hylde og rØmmer sig. Hvad snakker 10m?, 

spørger han. Måske jeg skul:'e bede ham hjælpe mig med at få vores 

historie skrevet ovre i roprotokollen ved siden af udgangen. Der 

er sikkert andre, her i bådelauget, der interesserer sig for vores 

oplevelser. 

Det håber jeg 

ODDER 

- med ført pagaj 

sA FESTER VI IGEN JUBIEE. 

MELD DIG TIL ARETS 

SIDSTE FEST DSR 

VI HOLD E R A TTER EN FED NVTARSFEST_ 

D e nnega n g ",il an d r e klubbe rs roere 

få mulighed for at d e ltage så mon ikke 

det bli",er e t g i gantisk g ilde ? 

Vi stopper ",ed 150 p er s o ner _ Der bl i",er 

s tor middag fed mu s ik fyr"'CErkeri 

og meget . me~t mere _ 

HOLD ØJE MED OPSLAGSTAVLEN , skri", 

dig på god tid _ Pris: Ca _ 200 kroner! 
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MIX- RO NING ER MOD ERNE. 

HER BIRCi-:-TE HANEL & PETER RASMUSSEN 

METTE K. HANSEN. deltog i en mixed firer uden & dobbelt-firer uden. hvor 

det blev til en 2. og en 1 . plads. 

En MOR/BARN-dobbelt-firer blev også afprøvet ved Efterårskaproningen. 

Fireren. der bestod af:Mette Andersen, Mette Jensen. Jette Larsen og Lisa 

Palmø stillede op i løbet: alle klasser - hvor de fik deres sag for mod dette 

års stærke Danmarksmestre fra Lyngby Dameroklub samt nogle stærke juniorer 

fra Sorø. DSRs hold følte at båden " kørte rigtigt godt for dem". selvom det 

selvfølgelig blev til en sekundær placering mod de stærke juniorer. 

( Nav net MORI BARN-dobbelt -fi r eren s kal forkl ares: Holdet var sammensat af 

to aldrende veteran-damer og nogle meget unge junior-roere!) 

DSR-BLA DETS FORFATTE R TIL VM-ARTIKLERNE: Hr . Bo Vestergaard. havde 

sat sig sammen med en r oer fra modsatte ende af letvægtsotteren : Stroke Niels 

Henriksen fra Lyngby Roklub . Holdet roede mod Jan Palmø & Michael Frei i 

dobbeltsculler . herrer a le klasser. 

Det blev Palmø & Frei der vandt med en halv længde over Bo & Co . 

FREDE KELLER havde sat sig sammen med MORTEN TIBIAN i 2. afdeling af 

dobbelt-scullerklassen . 

- Også her belv det en sikker sej r til DSRs mandskab: Eleven & 

læremesteren! 

PER ARNOLDI stillede ligeledes op 

plads. 
dobbelt-sculler. hvor det blev til en 2. 

Sandelig om ikke 

MIX . 

DSR stillede op i et bestyre lsesløb : ~-ARES INRIGG ER 

Styrmand : Form. Henning Rasmussen dernæst : Kap. Chef. REINER MODEST . 

Redaktrice: METT E J ENSEN. Suppleant: LISE McNAMARA & kasserer: JOHAN 

FRYDENDAHL. 
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til båden var k lar igen - i kke just noget , der f år et hold i bedre 

humør. Men ikke desto mind re roede de d e t bed ste l Øb ved VM og 

sikrede sig en plads i semifinalen, hvor de roede sig til en plads 

i den lille fin a le : 7-12. 

I den lille finale blev d e nummer ll. 

Til sidst var det min tur på 8+ letv. 

Forventningerne var en GULD- medalj e, men efter trænings lejren var 

troe n LIDT ander ledes , idet vi havde to mand meget syge - samt idigt 

med at vi kun havde EEN reserve med, så vi måtte ro med en syg 

mand noget af tiden . Heldigvis blev begge raske e t p ar dage før 

vi skulle rejse til Jugoslavien. Vi fik et forholdsvis nemt 

indledende lØb vi undgik Italien og vandt dermed en plads 

direkte i finalen. Under træningen før finalen fik vi et godt glid 

i båden, så troen på guldet vendte tilbage. Selve finalen, var 

ikke det bedste vi har roet i år. Vi lå godt nok med fremme til 

en l. plads, men Italien formåede at trække sig afgørende foran 

ved 1000 meter og derfra holdt vi afstanden til dem i mål og blev 

nummer 2. 

SØLV ... TRODS ALT! 

Jeg tror at holdet var for ivr i ge efter at r o, så vi aldrig 

fik den fornødne psykologiske ro til at kontrollere lØbet. 

Til næste år e r vi alle opsatte på, at det skal lykkes at vinde 

guldet. 

JEG ER IHVERTFALD 

Bo V. 



SAMBA-OTTEREN UNDGI K ARETS "OSKAR! 

- Der er altid meget flotte præmier ved GØTA ELV RODDEN, læs de udførlige 

omtaler andetsteds ! 

Vinderholdet får Guldmedalje , laurbærkrans og en vandringspris. 

Andet hold får sølvmedalje, tredie hold: bronze (selvfølgelig! ol) 

Dette uddeles i samtlige klasser: Elite, vetran/motions- og dameklassen . 

MEN, der uddeles skam også en årets : "OSKAR"! 

OSKAR, rier er en "vandrepokal" - uddeles til det sidste hold over mållinjen! 

Sidste år var det:LANTBRUKSH0GSKOLAN, i år var det VERITAS, som SAMBA-OTTEREN 

slog med hele 7 minutter. 

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

20 000 SVENSKE KRONER 

Som noget helt nyt, kunne samtlige deltagere i GØT A ELV RODDEN være med 

lodtrækningen om 20.000 svenske kroner - altså omsat i splinternye otter-årer! 

Det blevet jublende norsk herrehold, der kunne hjembringe den flotte præmie 

år. 

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

KAN DU IKKE LIDE AT LIGGE LAG, 

så prøv alternativet til gymnastikken om tirsdagen og torsdagen - AEROB I C-holdet 

om fredagen . Det er blevet temmeligt populært, og er ganske anderledes end 

gymnastikken på de nævnte dage. 

Fredagsholdet ledes af den meget dynamiske og aktive: Bettina Vendelbo . 

G/SP! M~N VED ALDRIG 
Nu OM D\GE J ENTfN HAR 
HUN FÅET R>R Mf6fT", 

... a.=-----\ cL./.ER OSSE fR ot:f;" 

TID: 17.30 

32 

19.00 

Hun ville gerne have årets kæn

tringsbillede til næste blad, men 

der snØd vi hende, HÆ! 

FEDE SAMBARYTMER PÅ SØEN 

Hurtigt fandt vi ud af at ro 

outrigget otter bestemt ikke er 

noget, man bare lige gør ! 

Sådan noget som balancen i båden 

er meget svær at opnå, især når 

vi var så urutinerede med bl. a. 

fire kaniner og resten garvede 

inriggerroere med undtagelse af 

de to KR-"kaproersker", der var 

ble vet shanghejet til en, på davæ

rende tidspunkt, så godt som umulig 

opgave. 

som l forhåbentlig bemærkede ved 

Høstfesten, den såkaldte "SPANSKE 

AFTEN" . 

Vi erfarede at balancen holdes 

ved hjælp af årerne 

Flere instruktører var os 

behjælpelig med råd og vej ledning, 

som har været helt uundværligt. 

FARVEL TIL SCHLEIMANN -

GODDAG TIL DROT. 

Heldigvis måtte vi give afkald 

på "Schleimann" og lånte "kone-

båden" DROT i Lyngby Roklub. 

Absolut en mere stabil båd, hvilket 

var en klar fordel for os. 

SAMBARYTMER & HØj AREF0RING ! 

Deraf navnet "SAMBA-OTTEREN" , 

idet vi forgæves forsøgte at holde 

balance i båden ved at kompensere 

med heftige og spændstige hof te

vridninger. 

Det gik op for os, at disse krops

bevægelser tilhØrer en anden sport, 

17 

- Men fan .... 

og lang ! 

tung, var den 

Men det var jo ikke noget pro-

blem .. 

laIt fik vi trænet 9 gange sammen, 

hvoraf den ene gang var i gigbåden 

"ORMEN" på Øresund. 



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

LIDT AF HVERT. 

~******************************************************************************** 

HUSKER DU I DE- KON KUR RENCEN? 

blad nvmmer 7. bragte husforvalter : Hr. Mogens Haut et indlæg med en 

opfordring til alle DSRs medlemmer. 

Opfordingen havde følgende ordlyd: 

IDE ' KONKURRENCE: 

Verandaen trænger til at blive shinet op . 

Gulvet et hullet og kedeligt. 

Møblerne er gamle. skøre og snavsede. 

Belysningen er uinspirerende. 

Har du en eller flere gode ideer om. hvordan vi kan renovere rummet. så kom 

frem med dem. 

Har du ogsa ideer om indretning. møblering mv. af højrnestuenl Kongeværelsetl 

billARDRUMMET OG Slyngelstuen. 

Ja, så skal du ikke brænde inde med dem. 

Virkeligt gode forslag præmieres. men hvad præmierne er. har bestyrelsen endnu 

ikke besluttet. 

- Men det kan være alt. lige fra 

kontingent. hvad ved jeg ? 

kilo kaffe til en træningsdragt. et års 

Har du brug for oplysninger form af f. eks. tegninger af eksisterende forhold. 

så kan jeg sikkert hjælpe dig. 

Sidste frist for indlev-ering af forslag 

DECEMBER ~ 

DISKRI MINATION ROERNES 

TR.Æ:N I NGSLEJ R??? 
******************** 

! Silkeborg Roklubs klubblad SPUNSEN. er fundet følgende fra et indlæg om en 

landsholdsroer på den danske herredobbbelt-firer ved VM i Sled: 

"Som sidste forberedelse til VM i Sled. var dobbelt-fireren i træningslejr i to 

uger i Villach i Østrig. En 10 km. lang bjergsø i meget smukke omgivelser. Holdet 

fik et godt udbytte af træningslejren. selvom mentalitetsforskellen mellem jyder 

og københavnere. nogle gange kommer op til overfladen efter at man stort set 

har levet sammen i 2 måneder!" 
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bliver sendt rundt i båden. 

(Mon indsamlingen går til "GIRO 

413" med Ønske om at hØre: 

"Moar, jeg skal tisse "??? 

Nu er starten gået 

er i fuld gang. 

dame løbet 

Hvordan ser det mon ud på Bane 

l, kommer de mon fra start? 

Jo sØrme, den rykker, årerne går 

i vandet, og båden glider frem. 

DSR har nu lagt de svenske 

konkurrenter bag sig, som de eneste 

Vinden flår i styrmandens elegcnte 

grå skæg og de taktfaste kommandoer 

gjalder gennem luften. 

DSR-båden på bane 1, holder stadig 

væk "samba-rytmen" og rykker 

godt igennem det svenske efterårs

landskab. 

Afstanden til 

øges støt. 

båden 

Det er 

på bane 

sikkert 

2, 

en 

kombination af den fysiske form 

på DSR-båden, og knibeøvelserne 

som de svenske piger må foretage 

for at holde på vandet. 

- Mon det kan føre til diskva1i

fation af den danske båd for 

usportslig optræden, da de ikke 

ville låne Øsen til de svenske 

piger??? 
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"vi siger foreløbig tak herfra 

og venter på den næste reportage 

fra mål-opløbet". 

"Tilbage til studiet, Ib Re ne, 

cairo - Øh, undskyld: Gøteborg". 

Her i studiet får vi nu at vide 

at man nærmer sig mål-området. 

Vi stiller om til vores udsendte 

medarbejder på GØteborg Havn. 

"Vi må sige, at løbet er gået 

godt for DSR-båden på bane 1. 

Lige iØjeblikket udkæmper de en 

hård kamp med den svenske 

herreotter fra Veritas, som var 

med i start nr. 3 - 10 minutter 

efter starten på dameløbet. 

Det lader til at DSR båden er fast 

besluttet på, at komme i mål tør 
herrerne! 

Nu trækkes der godt i årerne, jeg 

tror menuen står på "40 stærke", 

med torpedo-fart skyder DSR-båden 

først over målstregen. 

Dette betyder en velfortjent 5. 

plads i dame-heatet, 

urutinerede DSR-båd. Roet 

ca. 1 time og 27 minutter. 

til den 

i tiden 

Vi stiller om til studiet .•. 

Alt i alt har dette været en hird, 

men god og uforglemmelig oplevelse. 

Troen på, at det umulige kan gøres 

muligt, er styrket. 

En meget stor tak skal lyde til 

de sØde og rare mennesker, der 

har hjulpet os gennem hele 

forløbet: 



- Det forlyder den fo r bindelse. at 

DS Rs veteran J deltids! juniorkaproere 

går med skumle p laner om at stille op 

i dobbelt-firer ved DM , man må så håbe 

på endnu mere kon kurrence fra andre 

klubber. så denne bådtype ikke helt 

må udgå DM-sammenhæng. 

De to fremmødte hold i år. var Lyngby 

Dameroklub og DSR. 

Vi var repræsenteret ved : METTE K. 

T INA 

BEC H 

Atter triumferede Lyngbys damer over 

vore. der roede tungt og uinspireret. 

Tider: 1. LDR 7.07 .32, 2. DSR 7.14.60 . 

Sidste løb: 

8+.SENIOR A MÆND. 

Seks hold til start. et flot syn. 

Lyngby Roklub har klaret dette 

mesterskab mange gange før - og gjorde 

det også dennegang. Holdet viste meget 

suveræn roning. Bagsværd blev 2. K R 

nr. 3 DSR nr . 4 (hovedparten af de 
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aller ede nævnte senior A, h e r rer + en 

ÆGTE DSR-styrmand!) - sidst Nykøbing 

F. og Viborg. 

Et godt. men tankevækkende. stævne 

var overstået . 

Tankevækkende. da halvdelen af løbene 

blev afviklet med ganske få deltagere. 

Enkelte løb udgik helt blandt 

andet drengenes otter. 

Få af 

klubber, 

landsholdsroerne fra andre 

der 

single-scullere -

jo nødigt blive 

landsholdet. En 

sporten. 

var 

rmeld:lte 

slået af 

kedelig 

tilmeldt 

af. man skulle 

de andre fra 

indstilling til 

DSR har dog ingen problemer med 

hensyn til bredden indenfor kaproning. 

Vi deltog i mange løb - flere roede med 

erkendelse af, at der nærmest skulle 

ske et under. hvis man skulle titulere 

sig : DANMARKSMESTER . 

Må dette anspore langt flere til at prøve 

kaproning til næste år. 
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B L A D E T R O N I N G 

Bladet Roni ng konuner ikke mere grati s ud t il vore 13 . 000 :!.æsere . Det var 
et eksperiment , som vi l avede s ammen med vort rekl amebureau FAS, men des
værre kunne økonomien ikke bære , da FAS i kke flk den annonceind~gt , som 
var nødvendig for at kunne køre vider e . 

HEN KÆRE L ÆSER F ORTV I V L I KKE 

Hvis du høre r t il dem som pludsel i g ikke far RONING mere så er der hjælp 
at hente . RONI NG udkommer s tadi g 8 gange om året og selvfølgel1g er om
slaget i f arver, og de r er 16 s ider redaktionelt stof . Der er måske ogsa 
fa rver 1nde i bladet en gang i me l lem , når vi far en farveannonce Ind. 
Redaktionsudvalget er stadig det samme , men vi har skif tet t Ilbage fo r 1990 
til vort. "ga'llle" trykkeri GREFTA Aps. i Grenå, og det skulle ogsa borge 
f or , at V1 holder kvaliteten. RONING fortsætter med det høje A4 - forma t . 

ABONNEMENT FOR 1990 KOSTER KR . 150 ,00 

men t1l den pris leverer vi ogs~ de numre , som du ikke fI k i år (Så længe 
lager haves), altså iaIt 13 n~~re, og de bl lve r sendt dIrekte hJem t ~ l 

d:g pa din privatadresse. 

SPECIALABONNEHENT FOR 1990 KOSTER KR. 105,00 

og dækker det samme som almindeligt abonnement, men det kræver, at de= 
best1lles mlndst 10 abonnementer, der al le skal sendes tll der. S~E 
adresse . Dette kunne være en fordel for klubber, der selv vll dlstrl~UErE, 
eller bestiller t i l hele bestyrelsen pa een gang. 

BENYT GIRONUMMER 3 02 30 52 : 

DANSK FORENING FOR ROSPORT OG BLADET RONING 
ROSPORTENS HUS - SKOVALLEEN 38 A 

2880 BAGSVÆRD. 

OBS! De gamle fortrykte girokort med beløb kr . 100,00 kan ikke mere 
benytt.es. 

HUSK ABONNEMENT KAN TEGNES FRA NU AF. 

Hed venlig hilsen 
Redaktionsudvalget 

Birger Rind, Redaktør 

SKOVALLEEN 38 A 2880 BAGSVÆRD TELEFON 02440633 . GIRO 3023052 
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Andre gode hold fra Lyngby, Holstebro 

& Roskilde mødte frem her, mens vi 

havde et "Dark-Horse" hold med ved 

FREDE KELLER & MIKAEL RAVN, der 

jo gjorde det så godt ved den 

I nternationale Københavns Regatta. 

Stor spænding om udfaldet blev der 

aldrig, idet lan & Morten roede en 

sikker sejr hjem. 

Disse to vandt så samtidigt Leo 

Frederiksens Mindepokal til ejendom . 

Keller & Ravn roede også et godt løb 

og opnåede en flot 3. plads. 

Tider: 1. DSR I 6.53.35, 2. Holstebro 

6.58.29, 3. DSR 117.13.13,4. Roskilde 

7.17.50. 

Vi var repræsenteret ved to mandskaber 

4X- MÆND,SENIOR A. 

2X, DRENGE,JUNIOR A 

DSRs KASPER HAAGENSEN & MARTIN 

NELLEMOSE var deltagere i drenge 2X, 

junior A. 

Der var ingen indledende løb - alle seks 

hold skulle kun ro finale. 

Odenses godt roende drenge tog sig 

sikkert af førstepladsen med 9~ sek. 

foran nummer to fra VIKING. Kasper 

& Martin blev sidst i dette stærke felt 

i 7.49.55. 

lX, MÆND SENIOR A 

-Det var DSRs garvede BJARNE 

EL TANG mod de unge kommende 

stor-roere. 

Her sås MORTEN TIBIAN atter på 

banen, en stærk Holte-roer og to roere 

fra Silkeborg & Viborg (deltagere 

Et hold bestående af sammen med Tibian i 4X- ved VM i 

landsholdsroere : .o..H",A",R"-=D--,Y ___ O::..=L-=E-=S",E,,,N:..:.., 

JAN f':..AP>DØ, MIKAEL FREI og BO 

VESTERGAARD. 

- Et såkaldt veteran/motionshold med: 

TOM RASMUSSEN, TORBEN KNUDSEN 

(også kaldet "GUSTAV"!. ERIK NIELSEN 

& JØRGEN BLOM. 

- Også Odense havde dannet et 

stærkt hold 

landsholdsroere, 

letvægtsklassen. 

bestående 

ligeledes 

af 

Det blev da også Odense, der efter 

meget flot og effektiv roning tog sig 

af Mesterskabet 6.19.27, dernæst 

DSR I, 6.27.56, så Silkeborg 6.31.62, 

Nykøbing F. 6.35.88 og sidst DSR II 

6.39.75. 

Bled) . 

Alle havde været 

timer forinden. 

ihdledenddleats nogle 

finalen, ved 1000 meter-mærket 

formåede Tibian at trække fra Eltang 

med en god længde. 
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På de sidste 500 meter lykkedes det 

Eltang at komme foran Tibian, og denne 

position blev holdt på resten af 

distancen . Tider: 1. Bjarne Eltang 

7.36.85. 
2. Morten Tibian 7.40.08. 

r 

Dette nummer af bladet består hovedsageligt af kaproningsstof , som for mange 

er DRÆBENDE KEDELIGT at læse om. 

Der indløb kun EET indlæg, vedrørende ANDET end kaproning - nemlig om 

kajakkernes syn på ture og os . 

løvrigt et af de bedste indlæg, redaktricen nogensinde har modtaget. 

Som før nævnt, har DSR udviklet sig til at være en større roklub, den største 

i landet - måske når vi de tusinde medlemmer i 1990, hvem ved ? 

Ud af så mange medlemmer, er det ret f antastisk, at ikke flere skriver indlæg 

til bladet. Det er jo medlemmerne, der selv former bladet efter ønske, hvis der 

kommer spændende beretninger. 

I sidste nummer var der ellers en del gode oplæg til debat. og redaktricen samt 

ikke mindst skribenterne håbede på, at en del af medlemmerne ville fare i 

blækhuset og give et eller andet besyv med. 

MEN NEJ! 

Bladets postkasse var TOM, der lå kun et lille flag fra den sidste private fest 

i klubben. 

Derfor: SE SA AT KOMME I GANG OG FORFAT NOGLE MERE ELLER MINDRE 

SPÆNDENDE OG OPHIDSENDE INDLÆG FRA SOMMERENS STRABADSER OG 

BEGIVENHEDER. 

Et er sikkert, jeg tror at hovedparten af medlemmerne nu er HEL T klar over, 

at DSR har en meget aktiv kaproningsafdeling - og mon ikke også man er klar 

over HVEM der ror kaproning efterhånden? 

POSTKASSEN pA 1. SAL MA MEGET GERNE PROPPES MED MASSER AF BILLEDER 

OG MASSER AF INDLÆG FRA DIVERSE LANGTURE. MOTIONSTURE ELLER 

DAGLIGE SMA OG STORE BEGIVENHEDER I DSR . 

VAGN OP AF DVALEN OG PRØV AT VÆRE AKTIV MED PEN OG BLÆK. NØJAGTIG 

SOM NAR DU ER AKTIV VED GYMNASTIKKEN I KLUBBEN. 

PA FORHAND TAK' 
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HER ER DE sA 

De gce"Ve gutter fra DSR, der deltog 

ARENDAL ROWI NC, FISA tur 1989. 

Beretningen OrTl turen kunne Iceses 

blad nUrTlrTler 7. 

F"V. : Bent Packness, Herbert Marcus (også 

DM-c:ox. HellrTlut Mohring-Andersen 

og Stig Rydberg . 

= 
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********************************* * **** 

DANMARKSMESTERSKABER 16.SEPT. 

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

Lørdag d. 16. september blev DFfR 's 

Danmarks Jun ior f. 

Forbundsmesterskaber afv iklet på Sorø 

Sø. 

Vore landshol dsroere var netop kommet 

hjem fra VM i Bled, fir e dage forinden 

og burde derfor, så let som ingenting, 

kunne tage sig af titlerne. 

-Det skulle dog vise sig at 

undertegnedes 

stik, dette 

teorier ikke helt holdt 

kan der læses om i det 

efterfølgende. 

Vejrmæssigt set, startede regattaen 

regn, senere blev det til noget nær 

det perfekte rovejr og næsten blikvand, 

selvom mange følte sig generet af den 

sædvanlige kraftige sidesø, der næsten 

altid er på de første 1000 meter af 

distancen på søen . 

lX. JUNIOR A DRENGE. 

- Her havde vi ANDERS BREMS 

RASMUSSEN til start. 

Efter et godt indledende løb, 

kvalificerede DSRs repræsentant sig 

til finalen. hvor det blev til en flot 

3. plads efter Kolding f. Bagsværd. 

Tider : 1. Kolding 7 . 49 . 29.2. Bagsværd 

7.55.85.3. DSR 7 . 59 . 96 derefter 

Holstebro og Stevns. 

Allerede løbet efter var DSR 

repræsenteret igen . 

2X. DAMER SENI OR A . 

-K u n to hold mødte til s t art. 

DS Rs METTE K. HANSEN f. REGI1ZE 

SI GGAA RD sku lle kæmpe mod sidste 

års overraskelse ved DM. veteranerne 

f r a SKJOLD. Hanne Eriksen [. Lise 

Ju s tesen. 

Sidstnævnte. der ikke træner ret meget. 

formåede sidste år at ro fra alle 

landsholdsdamerne ved DM . "De kører 

simpelt hen løbet hjem på rutinen!" 
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På de første 1000 meter på Sorø Sø. 

kæmpede de to hold pænt side om side. 

På den sidste del af ditancen. hvor 

der var mere læ - roede SKJOLDs damer 

stille og roligt fra DSRs ellers så stærke 

letvægtsdamer . 

Tider: SKJOLD 7.38.79. -DSR 7.49.92. 

Trist at så få hold stiller op og kæmper 

om Danmarksmesterskabet. Til næste 

år må vi håbe at mange flere dameroere 

får "blod på tanden" og møder til start 

ved DM. 

Chancen for at overraske ved et DM 

er i al fald tilstede. 

2X. MÆND SENIOR A. 

- Her v ille det til gengæld væ re noget 

af en sensation. hvis ikke DSR tog sig 

af mesterskabet . 

MORTEN TIBIAN f. IAN BADEN. 

netop hjemvendt fra VM, stillede op 

for at forsvare mesterskabet fra i fjor . 

Det kunne så samtidigt blive IANs niende 

DM-titel i dobbelt-sculler. 



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

PERFEKT PRESSEDÆKNING VED: 

STUDENTERMATCHEN D. 3. SEPTEMBER. 

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

Hele arrangementet forløb perfekt, da 

d . 3. september. 

STUDENTERMATCHEN blev genoplivet 

Takket være N I COLA I LI NDGR EEN, der havde gjort et formidabelt forarbejde 

op ti I matchen . 

Begge rektorerne var tilstede: Ove Nathan fra KU og Hans Peter Jensen fra 

Polyteknisk Læreanstalt. 

Begge var ligeledes et særdeles godt humør. Ove Nathan udspurgte sågar 

Universitetsholdet, om man nu havde husket at indtage de anabolske steroider 

op til matchen . 

Pressen var tilstede. og hvad ikke engang DFfRs landsholdkunne opnå, kunne 

DSR. 

POLITIKEN & BERLINGSKE TIDENDE bragte dagen efter p)I. FORSIDE OG 

BAGSIDE OG MI DTI, nogle rigtig gode artikler med farvebilleder af vinderne! 

Der var ellers ved at opstå panik et par timer før dysten, idet Polyteknikerne 

ikke var et fuldtalligt hold. Lidt hjælp fra nogle kaproere. der den dag trænede 

på Bagsværd Sø, gjorde sit til at løbet kunne realiseres . 

RESULTAT : 

POLYTEKNIKERNE vandt en overbevisende sejr. 

Meennn. der sad også fem kaproere på holdet og een kvinde, 

- mens Universitetets hold var ligeligt fordelt af kvinder og mænd. 

VINDERHOLDET BESTOD AF: 

Christoffersen. 

- OG T ABERNE : 

Mette Rasmussen, Johan FrydendahL Jens 
Christoffersen. 

Torben Kjær (der pludselig blev Polytekniker for 
en dag! l. Thomas Larsen, Jegvan Petersen. Claus 
Esmarch fra KR og Jesper Vedel fra Lyngby RK. 
Styrmand: Bjarne Eltang. 

Susanne Agersnap, Anette Post, Anette Rannje, 
Mette Jensen.Steen Haugaard , Ole Dam Petersen. 
Michael Hansen og Stig Rasmussen. Cox. Karen Brems 
Rasmussen. 

Efter matchen. der iøvrigt blev afviklet perfekt vejr. var der stort 

tag-selv-bord i DSRs lokaler for vindere, tabere, fans mv . 

Flot arrangeret af frøknerne: Lene Hansen & Lene Holm. Det blev SENT før de 

sidste forlod klubben, forlyder det fra pålidelige kilder. 

Tak for et FORMIDABELT GODT ARRANGEMENT, der tåler gentagelse 1990! 

MJ 
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BJARNE ELTANG 

1X. KVINDER SENIOR A. 

Letvægtsroer: METTE BLOCH & VIBEKE 

.::Ø",S:...T:...:E=.R:=Go:..A:..:A,;cR:..=D,---,-( ,..,nLy_..:.r..=o;.::eo:..r.:.1 var DS R s 

repræsen"tanter" i dette løb. 

Hovedparten af deltagerne var ' øvrigt 

landsholdsroere . 

Det blev da også den "tunge". stærke 

roer fra Lyngby Dameroklub. Ulla Fogh 

der sejrede foran klubkammeraten Eliza

Beth Fraas. derefter Mette Bloch, Ulla 

Andersen Køge (Dm-vinder 19881. Gerd 

Andersen. Middelfart (Guld v. Senior 

B Masters i år l - og sidst, et pænt 

stykke efter : Vibeke østergaard. der 

jo var kommet i skrapt selskab. 

2.7 

- Sandelig om ikke også DSR va r 

at finde i : 

li-ARES INRIGGER. HERRER. 

Det er blevet ret eftertragtet at stille 

op i den bådtype ved DM . 

år mødte ni hold til start - så der 

skulle være indledende heats, hvor de 

bedste ror sig videre til finalen . 

Dette formåede DSRs hold. 

Vi var repræsenteret af: ESBEN 

JACOBSEN , PETER RASMUSSEN. 

JEGVAN PETERSEN & THOMAS LARSEN . 

Som styrmand: MARCUS! 

Holdet der, som kaniner sidste år kun 

har roet outrigger, begyndte at træne 

i inrigger 3 uger inden DM. 

Det var vel vidende, at DM-deltagerne 

hovedsageligt består af stærke og 

garvede langturs roere der normalt 

kæmper mod hinanden ved de forskellige 

langdistancekaproninger 

igennem. 

sæsonen 

I dette, hårde løb, opnåede DSRs nye 

roere en fornem 4. plads efter Odense 

I der iøvrigt har taget sig af 

mesterskabet flere år!. Herning og 

Kalundborg men foran Sønderborg og 

Vejle. 

Smart fundet på af DSRs trænere, for 

hvis lige netop dette hold havde mødt 

til start i outrigger, var placeringen 

nok blevet noget anderledes. 

lIX -, KVINDER SENIOR A 

Endnu engang: kun to både til 

start! 

Det er, som før nævnt. temmeligt 

sørgeligt at ikke flere dameroere stiller 

op i denne dejlige bådtype . 



Mogens Haut vores 

styrmand/instruktør. Jette SØrensen 

da vi debuterede! Palle 

instruktør. 

Lyngby Roklub - for lån af båd. 

Reiner - provokatØr ! 

SAMT - DSRs herreotter. 

Uden dem havde vi haft store 

problemer med at bære båden til 

og fra vandet. 

-JERES HJÆLP OG STØTTE HAR VÆRET 

UUNDVÆRLIG. 

DSR-båden bestod endeligt af: 

JEANETTE VESTERGAARD 

LOTTE GUT 

MALENE HASSE 

METTE RASMUSSEN 

RIE SØRENSEN 

SUSANNE AGERSNAP 

ANETTE RANNJE 

BRITTA GRAAE (KR) 

MOGENS HAUT, COX. 

Derudover har LENE HANSEN & 

SUSANNE DROST (KR) deltaget i 

træningen, men var forhindrede 

p.g.a. sygdom på selve løbsdagen. 
~, 

LIDT 

I 

Det 

OM MADEN 

DSR. 

fungerer rimeligt 

madordningen i DSR. 

godt. 

Selvom nogle personer enkelte gange 

er udeblevet fra opgaverne på tirsdage 

& torsdage. 

- I kke særligt smart. når man tænker 

på alle de medlemmer. der har skrevet 

sig på listen i klubben. 

Bortset fra det. er flere medlemmer 

begyndt at skrive sig på til : 

KOKKE FOR EN AFTEN 

DET HENSTILLES TIL MEDLEMMERNE 

AT: 

Prøv at skrive jer på så god tid som 

muligt - og ikke dagen før. du vil spise. 

Det kan være meget svært at beregne 

antallet af portioner. når en del først 

skriver sig på listen i sidste øjeblik . 

Altså dead-line: to dage før. senest! 

OG: 

Bliver du forhindret i at komme til 

middagen. og HAR du skrevet dig på 

listen. så giv lige et praj om at du melder 

afbud. Det kan gøres såre simpelt ved 

at fatte telefonen og ringe til DSR. 

Tlf. nummer kan ses bagerst i bladet. 

Det er nemlig temmeligt svært for 

kokkene. hvi3 4-5 personer bare udebliver 

uden at meddele det. når man ved at 

andre medlemmer gerne vil spise med 

" GNAGS" - HAR PLANER OM AT SPON - og kommer og spørger. 

SERE EN BAD TIL OVENNÆVNTE DAMER 

BADEN SKAL DØBES : RYTME-HANS!") 
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INGEN ROER-FESTER HER .. TAK! 

DM 

Som det ellers er kotume efter et 

der jo er kaproernes sidste 

officielle optræden sæsonen, plejer 

arrangørerne altid at byde på en stor 

fest for deltagerne. 

BARE IKKE I SORØ 

Her vil man ikke under nogen 

omstændigheder. arrangere fest for 

roerne . 

- Hvor kan man så arrangere fest 

med meget kort varsel 

Ingen diskoteker Sorøs omegn 

overhovedet. Enkelte Københavner-roere 

prøvede at løse problemet. 

Roforeningen KVI K var villige til 

at lægge lokaler til festen. der blev 

afholdt lørdag aften. 

Derfor skal der lyde en tak til naboen 

for husly. 

Mange deltagere mødte frem her - og 

festede til den lyse morgen. 

MJ. 

FASTE AKTIVITETER. 

Tirsdag: 17-18 GYMNASTIK v.Lene Holm 

18-19 

Onsdag 

1.orsdag 

Torsdag 

19-20 

20-21 

17-18.30 Gymnastik v. 
Pernille Langhals 

17-18 Old-Boys Gymnastik 
v. Nynne 

18-19 Gymnastik v . Hanne 
Petersen 

19-20 

20-21 

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

OBS OBS OBS: 

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

På grund af sikker-

heden indkaldes 

alle udlånte: 

"SI COMAR"-

"Veste 

ti I kontrol 

Bedes afle"Veret 

snarest !!! 

- SA! Om et øjeblik kan du holde en hvilepause, så 
går det nedad ... 

Fredag 17.30-19 Gymnastik v. Bettina 
Vendelbo 

Lørdag Formiddag: Badminton, se opslag 
i DSR. 

SØndag O-lØb. 

29 



:"'~.::-..:.. -,...-~ -=-~-
~_._._---

- ----

"TIL START KLAR !" 

Dette var altså vor baggrund for 

at drage til GØta-Elv Rodden, som 

er en 20 kilometer lang kaproning, 

kun for ottere I 

VI GÅR HERMED OVER TIL DEN DIREKTE 

RAPPORTAGE FRA GØTA ELVEN: 

"Ja, der er nu la minutter til 

at starten skal gå for de 6 dame

ottere, hvor vi har den noget Iret 

meget l urutinerede DSR-båd på bane 

nr. l og DSRs landsholdsotter på 

bane nr. 5. " 
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Og hvad er det vi ser nu? 

To af damerne letter nu bagdelene 

fra sædet - og til stor forbavselse 

for alle, trækker de nu bukserne 

ned .•••••.• 

- Ah, der skal tisses der 

er åbenbart NERVER på i DSR-båden, 

kort før start. 

Øsen bliver sendt ned gennem båden, 

og vi ser altså her et af de 

utallige formål, en øse har 

- Der udvises en STOR interesse 

fra bane 2, har de mon de samme 

problemer ? 

- Ja, det ser det sandelig 

ud til. Der er også dømt FYLDT 

BLÆRE på 

mangel af 

den svenske båd, men i 

Øser, må de nøjes med 

styrmandens højre gummistøvle som 

D SRs NYE T RÆN E R E F OR '990. 

På et kaproningsmøde forleden i DSR, blev følgende oplyst: 

Nye trænere : BJARNE ELTANG 

JETTE SØRENSEN, tidligere Odense Roklub 

JESS RASMUSSEN 

PALLE R0RSGAARD I juniortrænerl. 

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

VERDEN ER LILLE! 
roere 

. At verden er lille, måtte fire DSR "sande, i skolernssefterårsferie! 

Veterankaproerske: Jette Larsen & gemal: Keld Kyllesbech. havde vundet en 

rejse for to til Leningrad. 

To andre DSR'roere: HENRI K Svendsen med gemalinde: Bille, skulle ligeledes 

til Leningrad i samme periode. 

Disse to par kendte ikke hinanden forvejen, men kom senere til det på turen 

derover, idet DSR-folket kom med den samme bus. 

Jette Larsen er ikke roer for ingenting. På en eller anden måde kom hun 

forbindelse med roklubben Dynamo i Leningrad. Det blev til mange sjove 

oplevelser for de fire DSR-roere sammen med de Sovjetiske landsholdsroere . 

For tiden foregår der en sand korrespondance mellem Sovjet og Danmark, idet 

russerne, efter forlydender, er interesseret i at få to danske ro'hold: et dame

og et herrehold til Leningrad d. 2 maj. hvor der foregår en større rostævne. 

Bådtype: 8+. 

Dette vil DSR-bladet senere vende tilbage til. 

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

BILLARD. 

Mon alle .-nedle.-n.-ner 

at der er .-nulighed for at spille billard 

DSR ? 

et af lokalerne bag den store sal 

er der .-nulighed for at udfolde sig .-ned 

kø & bal. 



SAMBARYTMER OG HØJ AREFØRING ~ 

*********** 

SAMBA-OTTERENS DEBUT!. 

Til Gøta-Elv kom vi, selvom - Og hvem kom et kvarter for sent, 

vi var holdet der, inden da, måtte svingende med sin lille 

gå grueligt meget igennem. dame-Iaktaske direkte fra arbejde 

Vi var nemlig den dameotter , hvor 

ingen havde roet outrigger før. 

(Se tidligere nr. af klubblad, 

??? 

Selveste primus motor 
foretagendet: ANETTE RANNJE ! 

i 

Artikel: "Reiner gav bolden op ... ) - Lynhurtigt blev reglen vedtaget: 
___ 1 flaske WhiSky til pigerne, 

Vi gik først i Skarp træning hvis man kom for sent. 
d. 16/9, en onsdag aften. vi havde 
nemlig ikke mulighed for at få REDAKTRICEN HABEDE pA SENSATIONEN. 

en båd, 

Båden, det 

før DM var overstået. 

skulle gå ud over var 
-Båden kom i vandet og senere 

skulle det vise sig om VI måske 
SLEIPNER, også kaldet Schleimann skulle ryge samme vej. 

(!) Redaktricen havde allerede linet 

AT VÆRE PRÆCIS ER MEGET VIGTIGT! 

vi havde aftalt at stå omklædt 

på Bagsværd Rostadion kl. 18.00 

DUT (!) - og ikke et sekund senere. 
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op på pontonen med kamera og linser 

og opfordret os stærkt til at lade 

årerne gå langs i styrbord, samtidig 

med at vi lænede os over i samme 

side. 

HISTORISK DAG FOR DSR VED 

EFTERARSKAPRONINGEN ! 

DSRs DAMEKAPROERE roede sig til en historisk sejr ved Efterårskaproningen 

på Bagsværd Sø d . 23 SEPTEMBER. 

For første gang nogensinde vandt et rent klubhold (DSR) dameotter-Iøbet ved 

årets sidste (næsten dal kaproning . 

Sidste år tog hovedparten af DSRs damer sig også af en sejr i denne bådtype, 

dog i en kombination, men i år skulle det prøves at ro "uden indblanding" 

udefra. Konkurrenterne, en kombination, var ellers nok nogle, man kunne have 

respekt for når man så på navnene, der talte mange tidligere landsholdsroere 

på holdet. DSRs hold, der ikke havde trænet sammen før, måtte på grund af 

tidnød ro direkte til start sammen med det andet hold. Så det var noget med 

tre hug over spændholterne og afsted i en vis fart. Starten gik ellers ret 

langsomt for vor klubs stra!ke quinder, men ved 500 meter-mærket fik holdet 

roet sig op på siden af den anden båd og øgede forspringet til mål, hvor sejren 

var på knap en bådlængde. 

Vinderne : Mette K. Hansen, Mette Bloch, Birgitte Hane!, Tina Bechgaard, Mette 

B. Jensen, Jette M. Larsen, Vibeke østergaard & Mette Andersen. Cox : Lisa 

Palmø. 

Efterårskaproningen er jo altid en omgang skæg og ballade over 1000 meter, 

hvor diverse par-kombinationer og anderledes kombinationer afprøves - for nogen 

med stor succes. 

Det er meget moderne at ro mix - også her har DSR stolte traditioner . 

I år blev løbet for MIX-DOB BEL T SCULLERE afviklet i to afdelinger . Den første 

afdeling vandtes af s idste års vindere: TINA BECHGAARD & MORTEN TIBIAN . 

A.nden afdeling vandt es af IAN BADEN sammen med sin kommende elev fra 

Lyngby Dameroklub : ULLA FOGH . Tider ne, disse to hold brugte I var nøjagtigt 

ens. 

33 



BO VESTERGAARD BERETTER OM: 

VM BLED_ 

Som I sikkert har læst i sidste nummer af bladet, skulle VM 

afholdes i BLED (Jugoslavien). 

Hele det danske rolandshold skulle først 14 dage til Østrig på 

VM træningslejr. 

Det var en stor sø, ca. 10 kilomter lang og 1,5 km. på det 

breddes te ste d. Vi blev indkvarteret på et udmærket hotel, 6-800 

meter fra søen. Ro forholdene på sØen var udmærket, man skulle bare 

ikke ro, når alle turisterne var ude på sØen ! 

DSR var repræsenteret med 8 af ialt 25 deltagere. De var fordelt 

på følgende hold: 

Mette Bloch, 1X letv. Regitze Siggaard, 2X letv. - Michael Frei 

& Jan Palmø 2X letv. - Ian Baden 2X, - Morten Tibian 4X-, Hardy 

Olesen 4-, letv. - Og til sidst jeg selv: Bo V. 8+ letv. 

Forventningerne til pigerne var rimelige, idet man håbede på en 

10. plads til dem begge. Me tte B. opnåede en 8. plads og var selv 

tilfreds med resultatet, det skal bemærkes at hun havde problemer 

med sygdom under træningslej ren. Regitze Siggaard opnåede en 4. 

plads - 7 sek. fra bronze, så det v ar flot klaret. De har begge 

muligheder for at avancere til næste år. Michael og Jan indfriede 

deres forventninger med en 12. plads . De lå ellers til en 10. plads 

men rutinen manglede til sidst. så de faldt tilbage og blev nummer 

12. 

Ian B. v ar med v ed sit sidste VM som aktiv roe r. Han håbede, at 

de kunne placere sig i den bedre halvdel, men det viste s ig, a t 

der var stor konkurrence, så de endte i den dårlige ende - det 

KUNNE have vær e t rart med en bedre placering, når det nu var h ans 

sidste VM. 

Hardy O' s hold havde kapacitet til at ro sig til en finaleplads, 

men desværre kunne holdet ikke finde rytmen ved VM. Yder ligere 

f ik de ødelagt båden 2 timer før de skulle ro ops amling. De r oede 

ind i et brofag, s om havde l øsrevet sig. Ho ldet fik flyttet løbe t 

14 

Holdet. der skulle SLÆBE DSRs formand over banen (pust l blev nummer 5 ud 

af seks. Det skal tilføjes at en del af de andre hold havde 

langdistance-eksperter på sæderne! 

IAN BADEN & MORTEN TIBIAN. skulle lige forsøge sig toer u . herrer 

alle klasser. Det blev ligeledes her til en sikker 1. plads . 

Til næste års efterårskaproning, kan lan stille op i toer uden for trænere og 

kapran i ngschefer! 

JENS MOHR ERNST, kunne atler markere sig ved Efterårskaproningen med en 

flot sejr i 1 X mænd, alle klasser. 

BYMATCH . 

år var det Københavns tur til at stå for bymatchen mellem 

ZUrich-København-Berlin. Her havde vi vore juniorer med som deltagere. Udtaget 

forøvrigt! 

ANDERS BREHMS RASMUSSEN var til start tre gange : Junior A. lX - hvor 

det blev til en 1. plads. Junior A 8+, hvor det blev til en 2. plads og i lIX

hvor det blev til endnu en 1. plads. 

KASPER HAAGENSEN var reserve i single-sculler. hvor det blev til en 2. plads. 

i lX og 2X blev det til to 4. pladser. 

METTE ANDERSEN blev nummer 1 om søndagen i løbet for reserveroere. 

Mange flere af DSRs kaproere stillede op på banerne. Da redaktøren mere 
var til vands - end lands, er flere personer sikker blevet glemt i ovenstående 
artikel. For en gangs skyld bør der bæres over med redaktionen og forglemmelsen. 

De Kvinder, de Kvinder -
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Men i det fjerne lå MØen og strakte sig, smukke buede kystlinjer 

i solnedgangens blØde lys, og Stege lå som en tillokkende lille 

dansk provinsby med sin kirke og sin sukkerfabrik på hver side 

af en snæver lille indsej ling, ind til noret. Derinde ligger 

roklubben. HØje af oplevelser og med skum om stævnen nåede mig 

og Marsvin ind, i god behold til de andre. 

så tog menneskene os op, og vi blev tØrrede og gnubbede og lå og 

hyggede os mens menneskene tørrede sig selv og tØrrede tøj og 

snakkede og råbte og skreg og lutrede sig indvendigt med en 

medbragt brunlig væske. 

Om aftenen tog de bort, men de var henne og klappe os, da de kom 

igen ved to-tiden og vi hØrte spredte ord som: "Glemt sovepose" 

og: "Hårdt stengulv" og "Disko" og " Godt, vi har morgenmænd på 

holdet". 

Det sidste forstod vi ikke, men det gjorde heller ikke noget, for 

der blev hurtigt stille. Kun forskellige typer åndedrag hØrtes. 

Vi fik os en stilfærdig snak med de lokale kajakker og scullere 

og· inriggere, der fortalte om en bjergkyst helt i hvidt, som de 

kalder MØens Klint, der skulle se f antastisk ud i solopgang om 

sommeren. Og så lidt om, hvad vi kunne vente os til den anden side, 

næste dag. 

Allerede klokken 6.30 søndag morgen kom der nyt liv i to af 

menneskene. Den ene af dem, ham, der altid er særlig kærlig, var 

henne og snuse mig ned i cockpittet og se om han kunne rette lidt 

på mit betræk, men det var hængt til tørre. så gik de to og kom 

siden tilbage med mere brød. Og så spiste menneskene igen. I 

morgensol i fri luft på kajen. Medens vi stod ved siden af og 

ladede op. 

Turen over til Ulfsundbroen var noget af det flotteste: Roligt 

vand, HØj sol, alle mænd i bar overkrop, ålegræsmarker , indhegnet 

af rusefelter. Lindholm til hØj re, sukkerrnarker til venstre. Dr. 

Alexandrines Bro for stævnen. Magssejlads, bound for Vordingborg ... 

Stop i Kalvehave. Is, pØlser og pjank. Hvorfor skal menneskene 

egentlig altid spise is og pjanke ? 

12 

C(jTAALVRODDEN 

lORDAG 
SATURDAY 
SAMSTAG 

så oprandt da endelig dagen, hvor 

mandskaber til fire ottere + 
et par enkelte bumlere kunne mødes 

i Strandvænget ved klubberne 

SKJOLD & DSR. 

- Det var fredag d. 6. oktober. 

Busafgang kl. 17.00 B. B. Bus 

en passager på i Helsingør 

Færgen over, - 3~ time senere 

cirkulerede vi hjælpeløst rundt 

på vejene omkring Gøteborg for 

at finde roklubben. 

37 

Efter en lille times 

rundering, fandt vi endelig 

GØteborgs Roddklub, der er flyttet 

fra en gammel og kold trækasse 

i selve havneterrænet til et nyt, 

moderne og 

yderkanten 

lækkert klubhus i 

af Gøteborg. 

Faciliteterne var gode . 

Et stort opholdsrum, 

omklædnings forhold alle 

en plads for natten. 

gode 

fandt 



GRØN KAJAK pA TUR I DET BLA. 

Et eventyr fra livet til sØs ! 

LØrdag-søndag, den 2. - 3. september drog alle DSRs kåde havdyr 

i f lok på langtur, det var: HVAL, SÆL, BÆVER, MARSVIN, DELFIN & 

ODDER, sammen med ELEFANTEN og "MUSEN", der bliver kaldt sådan 

af de andre kajakker, fordi den er den mindste i flokken, og fordi 

den så lidt er sammen med ELEFANTEN. 

Redaktricen bringer her et uddrag af ODDERs logbog: 

Fredag aften blev vi alle sammen checket i cockpit og ror og af 

nænsomme mandehænder puttet til ro på klubbens trailer og spændt 

godt fast, så vi var klar til næste dag. Jeg skal love for, vi 

lå tæt sammen, den nat. Mig og Marsvin lå kØl mod kØl, og vi var 

alle meget spændte! 

Tidlig lØrdag morgen blev vi vækket af denne her skare mennesker, 

der interesserer sig for at lufte os. Mennesker kalder vi dem, 

men der er to slag s :Hun-menneskene, som de kalder kvinder, og han

menneskene, som de kalder for mænd. 

Og der er forskel. Kvinderne sidder mere blØdt i hj ertet på os, 

og de har osse et lavere tyngdepunkt. Mændene har længere knogler 

og sidder mere kantet. 

- En af dem kom med en kæmpestor, oldgammel, solskinsgul Mercedes, 

med plads til alle ni mennesker, masser af hestekræfter og en solid 

trækkrog til at hanke op i traileren med. Og så svingede de os 

rundt --- mod syd ad hurtige landeveje ..... . 

Målet var oplevelser af kvalitet i de sydsjællandske indre 

farvande. Elefanten blev efterladt på kajen i Præstø, medens vi 

andre satte ud, hver med sit menneske i hjertet, og strax, ude 

i fjorden mødte vi rigtige artsfæller! 

Kødelige sæler kom os i mØde, med hovederne oven vande, en flok 

på seks kom nærmere og nærmere og gloede for at se, hvad vi var 

for nogle. Mænd og kvinder holdt pagaj erne stille i ydmyghed for 

naturens nærvær og vi kajakker viste alle tegn på venskab. Til 

sidst kunne man høre sælernes prustende ånde. Menneskene var til 

gengæld åndeløse i mange minutter. 
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Der var inddeling af klasser. 

Således blev 7 damehold sendt 

afsted fØrst, 5 minutter efter 

startede 9 herrehold, yderligere 

5 minutter senere - 9 motionshold 

mere og sidst, eliteklassen, med 

10 herrehold. 

Samtlige hold nåede på vandeL 

i god tid før starten der 

iøvrigt blev udsat 10 minuLter 

grundet en større dampers 

gennemse j ling. Ved første start, 

klokken 12.10, havde DSR to 

damehold med. 

Som nævnt i sidste nummer af 

bladet et begynderhold og 

kaproer / veteran/ juniorhold. 

Konkurrencen var pæn i år. 

Blandt de stærkeste damehold 

et 

var 

det hovedparten af de norske 

landsholdsdamer fra Christiania 

Roklub, der nok var favoritterne 

her. på dette hold sad iøvr igt 

Regitze Siggaard, der pt. er i 

på husholdningsskole i det norske. 

Yderligere deltog l svensk og to 

andre 

klasse. 

norske damehold i denne 

KENDTE BERØMTHEDER! 

I herrernes motionsklasse, 

stillede Lyngby Roklub op med DSRs 

kaproningschef i besætningen. 

Lyngby RK har altid klaret sig 

temmeligt 

otter lØb 

godt i dette, hårde 

så det var derfor 

spændende om holdet atter kunne 

triumfere i år. 

Roklubben SKJOLD der "næstenI' 

har samme adresse, som DSR - pånær 

et par numre) fulgtes vi med derop. 

SKJOLD deltog med en enkelt båd 

- der var ligeligt mixet af kvinder 

& mænd. 

SKJOLD havde 

landsholdsroeres 

ligeledes 

bådmand: 

DFfRs 

JARL 

EMCKEN med, der var til uvurderlig 

hjælp for alle de danske hold. 

Eksempelvis kan det nævnes at DSRs 

rutinerede damehold ikke havde 

Svenske nuværende og 

kunnet deltage, hvis vi ikke havde 

tidligere fået hjælp af Jarl. Nogle knækkede 

landsholdsroere havde dannet et bolte på riggene gav rigtigt store 

UDFORDRINGSHOLD, der heller ikke problemer - som 

var at kimse af. Jarl løste for os . 

Her var det den stærke scullerroer: 

Maria Brandin (nr. 6 ved VM i Bled 
DSRs herrehold stillede op i 

i LX) der strokede. Holdet 
eliteklassen. 

iøvrigt op uden stillede for 
Det var med følgende besætning: 

konkurrence. Kasper Haagensen, Henrik Ohlsen, 

Thomas Larsen, Jegvan Petersen, 
Som før nævnt var DSR repræsenteret Peter T. Rasmussen, Esben Jacobsen, 

ved to hold. 

Det ene 

"SAMBA-OTTEREN") 

fornemme: Bane 

bane i midten. 

(også 

havde 

l. Det 

Jan ??? og cox, Martin Nellemose. 
kaldet 

fået 

andet, 

Eliteklassen 
den 

har 

en 
indenfor 

med. 

ro-kredse, 
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altid 

kendte 

mange, 

navne 



VIBEKE ØSTERGAARD 

VIBEKE ØSTERGAARD, ny DSR-

roer havde en r igtig god 

week-end ved Maribo Regattaen. 

LØrdag vandt Vibeke en meget 

komfortabel sejr over en 

LUbeck-dame i 9.22.70 - Ltibeck 

10.00.59. 

Søndag blev det ligeledes 

til sej r, meget overraskende 

idet Vibeke slog to stærke 

letvægtsdamer - den ene netop 

hjemkommet fra Senior B 

Masters med en placering som 

nummer 4. 

Vi havde også nogle begynder 

roere med i single-scullere 

for herrer: HENRIK HEBSGAARD 

blev nr. 3 og ESBEN JACOBSEN 

nummer 4. 

MJ 

" AREFEDTET , Hr. GREVE !" 
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Ingen af holdene syntes at ville 

give sig, men de norske damer kom 

dog først gennem 

en halv bådlængde. 

Det svenske 

bropillerne med 

udfordringshold 

- Og når nogle af holdene 

samtidig skal l~gge og kæmpe 

hård kamp om placeringerne på 

første stykke af distancen, 

så 

en 

det 

ja 

så begynder man a t kunne mærke 

pressede også godt på, 

efter mens de øvrige 

en længde a t man 

hold lå overarme. 

har nogle særdeles Ømme 

veæsentligt længere tilbage. 

DET GØR AVS ... 

Efter 4-5 kilometer havde de 

norske damer øget forspringet, 

men var på intet tidspunkt så langt 

foran det danske hold, at man ikke 

kunne hØre den norske styrmands 

råben. 

Det svenske udfordringshold var 

faldet noget tilbage. 

Det er også på d e tte tidspunkt, 

altså mellem de 5-8 kilomter, at 

det begynder at gøre avs ... 

Ikke mindst fordi, man bliver sendt 

på vandet halvanden time før 

starten . Det vil sige at holdene 

skal varme op gennem en længere 

periode, uden at man bliver FOr 

overanstrengt - man må heller ikke 

blive kold, det gør jo musklerne 

stive . 

(Det havde hele holdet iØvrigt, 

blev det oplyst - da vi var konunet 

i land). 

IKKE NØDVENDIGT AT NÆVNE ALT l 

At nævne kilometer for kilometer 

er unødvendigt her, da stillingen 

hos de tre fØrste både i 

dameklassen ikke ændrede sig 

yderligere på de 20 kilometer. 

Det rutinerede hold fandt ud af, 

at der fremover skal trænes noget 

mere sammen i otteren der var 

mange individualister, der forsøgte 

at gøre sig mere eller mindre 

heldigt bemærket - i form af råben 

og Skrigen, --- kaproere, kan godt 

være stride, hvis de føler sig 

FOR gode til 

sidebemærkning, 

ment! ) 

et hold (En 

men alvorligt 

Bortset fra diverse intermezzoer, 

gennemførtes løbet for kvinderneE 

vedkommende 

prOblemer. 

uden nævneværdige 

LYNGBY ROKLUB HAVDE TRAVLT! 

Da halvdelen af damernes lØt 

var roet, kunne man ane Lyngb~ 

Roklubs herrer i det fjerne - de 

kom nærmere og nærmere. Holdel 

var jo startet i motionsklasser 

5 minutter senere og formåede m 

at indhente de først startende . 
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MARIBO REGATTAEN 26.-27./8. 

Den 26.-27. august afvikledes Maribo Regattaen, hvor der 

samtidig var indvielse af e n ny regattabane. 

Lørdag var der en smule vind , men ikke så det generede roerne 

særligt meget, solen skinnede lej lighedsvis og sidst på 

eftermiddagen endte det med at vej ret blev helt pænt og sØen 

nærmest spej lblank. Søndag blev der "åbnet for sluserne". Regnen 

silede ned hele dagen. Dette gav dog optimale betingelser for 

roerne, idet sØen var uden nogen krusninger under hele 

arrangementet. 

KREDSMATCH. 

Der blev afviklet kredsmatch mellem Sjælland, København og 

Lolland-Falster. For drengenes vedkommende vandt Sjællandskredsen 

over København - mens Københavnerpigerne tog sig sikkert af sejren 

foran Sjælland og Lo lland-Falster. 

DSR havde vore tre juniorer Anders Brems Rasmussen, Kasper 

Haagensen & Martin Nellemose med i matchen . 

MAR TIN. ANDERS & KASPER 

USPORTSLIG OPTRÆDEN. 

I et af lørdagens lØb pådrog en junior B roer Slg lØbs ledelsens 

vrede og fik en reprimande for usportslig optræden. 

Roeren, der i single=sculler, havde lagt meget afstand til sine 

konkurrenter, gav sig tid til at vende båden og skodde over 

l'lålstregen! 
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sov og andre læste på færgen UPS ! 

blev der provianteret i Marabou 

vi sluttede af i SKJOLD med 

hygge, gaben og masser af pizzaer. 

Af hensyn til de forskellige på 

Danske Stude nters Roklubs "rutine

rede" damehold - skal navnene lige 

med: 

Og 

Der skal 

deroppe. 

til 

vi 

næste 

altså 

, 
ar, 

have 

venner. 

revance 

-Ikke kun på s e lve ro-distancen 

(selvom man hver gang lover sig 

selv: DET GØR MAN ALTS~ ALDRIG 

MERE, DET ER SGU FOR HÅRDT!). 

Mette K. Hansen, DSR 

Ulla Fogh, Lyngby Dame 

Susan Hansen, Fredensborg 

Tina Bechgaard, DSR 

Mette Jensen, DSR 

Jette M. Larsen , DSR 

Sharon Thilgreen, KR 

Mette Andersen, DSR 
_ Men sandelig også til festen 

efter "slave-ræset"! 
cox. Lisa Palmø, Hvidovre (DSR). 

Efter forlydender gav turen 

mange blod på tanden til at gentage 

det hele i 1990. 

MBJ 

RESULTATLI STA GOTA ~LVRODDEN LORDAGE N DEN 7 OKTOB ER 1989 

Mblndals RK 1 .04. 39 

2 Ormsunds RK 
3 Chris t ian ia RK Andreas Thorsrud 
4 Ho r ten RK 
5 Goteborgs RK 
6 Lyngby RK 
7 Chr i sti ania RK Lise Hvat um 
7 Da nske Studenter s RK Mart i n Nellmose 
9 Chrl stlam a RK Hara1 dsen 
10 Molnda ls RK 
10 Hjortnas 
12 Tr ier, Rudergese l l sc haft 
13 Kungalvs RK Johnny Nyman 
14 Ver i tas l ag l 
15 Kung al vs RK Pet er Kar lsson 
16 Chr i stiania RK Christ ine He lle 
l 7 Akademi sKa 
18 Danske Studenter s RK Lisa Palmo 
19 He l s i ngborgs RK 
20 Veritas l ag 2 
21 Hjortnas 
22 Gtitebors RK Pajklicken 
23 Va sterås RF 
24 Skjo ld MIX 
25 Chris tiania RK ARB 
26 Landskrona RK 
27 Danske Student ers RK r~ette Ra smussen 
28 Ver ita s 

UTor'1 TI\VLAN 
Lattviktarna 
SPI F HIF BRK SRF 
UtmanarDa 43 

l .06 .14 
1.06.22 
1.06.52 
1.09.00 
1.09 .40 
1. 11. 24 

_______ --:1-=-=.11 .24 
1.1-2. 38 
1. 13 .41 
1.13.41 
1. 14 .13 
1.14.35 
1.15.01 
1.15 .26 

DA~l ER 

DAMER 

DAME R 

DAMER 
DA~lER 
DAMER 

1. 16 .03 
i . i 7 . i 4 
1.17 .26 
1.20. 24 
1.22.42 
1.24.28 
1.24.57 
1. 25. 02 
1 .26.34 
1.26.44 
1.27.34 
1.31.35 
1.39 . 21 

1.04 .37 
1 .05. 40 
1.18 .00 



Indbydelse til 

Roernes Mot.ionsløb 19a9 

Lørdag den 2. december fra Bagsværd Rostadion 

Løbet afholdes for 19 . gang og i Ar med DSR som arrangør. Den individu
elle konkurrence er Aben for alle, holdkurrencen er kun for roere. 

Start-
tider: Klasser: Præmier: 

13.30 1 ) 3 km for piger (ikke fyldt 18 Ar) 3 første og 3-mands hold 

13.35 2 ) 6 km for drenge (ikke fyldt 18 Ar) 3 første og 4-mands hold 

13.40 3) 6 km for kvinder (fyldt IB Ar) 3 første og 3-mands hold 

13.40 4) 6 km for old girls (fyldt 35 Ar) 3 første 

13.50 5 ) 12 km for mænd (fyldt 18 Ar) 3 første og 6-mands hold 

13.50 6) 12 km old boys (fyldt 35 Ar) 3 første 

13.55 7) 6 km for mænd (fyldt 18 Ar) 3 første 

13.55 8) 6 km for old boys (fyldt 35 Ar) 3 første 

Holdkonkurrencen: Afgøres ved at lægge tiderne for de hurtigste fra hver 
klub sammen. 

Præmieuddeling: Præmier uddeles umiddelbart efter løbet. 
Resultatliste tilsendes alle forud tilmeldte klubber 
fA dage efter løbet. 

Omklædning, bad: PA Rostadion for enden af Skovalleen i Bagsværd. 

Startkort: 

Tilmelding: 

Adressen er: 

Udleveres pA Rostadion på løbsdagen fra kl. 12.00 
mod forevisning af girokvittering. 

Skriftlig (helst klubvisl med deltagernavne og klasser 
mA være DSR i hænde senest mandag d. 27. nov. kl. 18.00. 
Deltagerafgiften pA kr. 25.- pr. løber betales samtidig 
på giro 9 29 29 77 (eller med check). 
Tilmelding pA løbsdagen er mulig mod kr. 5,- ekstra i 
startafgift. 

Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 

Kort over ruten er ophængt pA Rostadion. 

Yderl~gere oplysninger kan fås hos Ronald Clausen, tlf. 42 88 58 86. 

Vel m ø d t 

Danske Studenters Roklub 
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MYSTERIET OM EN FORBYTTET SOVEPOSE 

I forbindelse med den fantastiske 

gode tur til GØTA ELV RODDEN , er 

der opstået et mysterium ! 

' En af deltagerne, en herre fra 

DSR, har fået forbyttet sin 

sovepose! 

Hvordan det te er sket, kan ikke 

forklares nærmere - det overlader 

vi helt til bladets læsere og 

deres tankegang 

af ! 

at finde ud 

Redaktricen, der jo ellers altid 

er den fØrste på pletten, når der 

sker sensationer eller skandaler 

(DSRs svar på BTs "sladrespal te'

journalist Bodil Cathl - var heller 

ikke i umiddelbar nærhed, da 

mysteriet skete. 

Hun havde travlt med at lægge ører 

til SKJOLDs herrers klagen over 

sin knirkende drømmeseng! 

-Derfor kom det som en overraskelse 

forleden, da en brødbetynget 

ungersvend, en Gøteborg-deltager, 

gav et telefonopkald om det pinlige 

problem. 

-Da DSR kun havde en herreotter 

men hele TO dameottere med i 

det svenske, er det en nærliggende 

tanke, at et DAMEMENNESKE nu er 

tlevet belemret med en sovepose 

af en rigtig god og varm kvalitet 

- blå iøvrigt 
45 

så "tag ' lige at" se efter i 

jeres "sovepose-poser" 

nederst i skabet under 

- eller i overskabet. 

derhjemme 

al rodet 

Finder en 

forbyttede 

redaktricen 

eller 

sovepose 

få et 

mysteriet er lØst! 

anden 

så 

praj 

den 

lad 

og 

- DER ER SELVFØLGELIG LOVET UNGER

SVENDEN FULD DISKRETION VEDRØRENDE 

"SOVEPOSE-MYSTERIET!" 

-(Godt at vedkommende roede en 

stor bådtype i Gøteborg, der kan 

man nemlig være mere diskret, end 

hvis det havde været i en 

single-sculler!) 

-AL HENVENDELSE TIL BILLETMRK. 

X ELLER NEDFÆLDET PÅ ET STYKKE 

PAPIR, I REDAKTIONENS POSTKASSE 

PÅ l. SAL I DSR. 

- Der loves selvfølgelig 

fuld anonymitet - også ! 

MeJe 
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INDHELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelses-girokort. Dette 
forefindes på kontorets dør i bådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første 
måneders kontingent. Nye er velkomne til 2 gratis prøvegange i klubben. 
inden indmeldelse skal finde sted. 

----------------------------------------------------------------------------
KONTINGENT: opkræves kvartalsvis forud via giro. Ved nverskridelse 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: Man er medlem og kontingent
pligtig indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSRs faciliteter 
og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved en restance 
svarende til 1/2 - l års kontingent, og re s tancen vil om nødvendigt blive 
inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 

--------------------------------------------------- - ---------- - ---_ .. _-------
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DSR SATSES DER PA DE YNGSTE 
MEDLEMMER. 

Nøjagtigt som i østeuropa, hvor mange sportsstjerner har dyrket idræt siden 

"børnehave-alderen", ses enkelte af DSRs alleryngste medlemmer som aktive i 

klubbens træningslokaler . 

Her er det "LESSING-JUNIOR", der er aktiv i vægttræningslokalet. sammen med 

sin far: Michael Lessing. Om det er den rette måde at optræne børn på, skal 

være usagt her - men så længe den unge frøken morer sig ved træningen, som 

.det kan konstateres ud fra billedet. kan det nok ikke være nogen skade til. 

-Om hun senere kommer til at blive en god vægtløfter, ved vi pt. ikke - men 

det er da rart at vide, at hun har en vis råstyrke, når der skal debuteres i 

roningens ædle kunst ! 

22 

Kapacitet. 

For et år siden blev det forudset, at medlemstallet i løbet aE 
sæsonen 1989 kunne komme op på over 600. I den forbindelse rejstes 
spørgsmålet, om vi kunne klare en sådan tilgang. For at håndtere 
tilgangen er der gentagne gange blevet appelleret til medlemmernes 
opbakning, og denne har da også været der på mange vigtige 
områder. 

Alle forventninger om vækst blev overgået. Vi passerede ikke blot 
600 men også 700 medlemmer i sæsonen. Det lykkedes, takket være en 
kraftanstrengelse omkring instruktion og kaninmodtagelse, at få de 
mange nye medlemmer introduceret i klubben. 

Det var derfor en behagelig opgave at aflægge beretning på gene
ralforsamlingen om DSR i fremgang både aktivitetsmæssigt og økono
misk. på det økonomiske område har vi takk~t være medlemsfrem
gang, arv, gaver og tilskud igennem de sidste år fået konsoli
deret klubben, således at vi kan se fremad med optimisme. Dette 
afspejles da også i det budget for 1990, der blev fremlagt p~ 
generalforsamlingen. 

Atter i år blev spørgsmålet, om vi vil være i stand til at tåle en 
yderligere vækst i medlemstallet, rejst. Spørgsmålet er relevant. 
Vi ser aktiviteten koncentreret på ugens første fire dage kl. 17. 
Her har en tom bådehal været et hyppigt syn. Jeg mener, at stort 
set alle er kommet ud at ro, når de har haft lyst. 

Beslutningen om, hvor mange vi skal være, bliver en balance mellem 
økonomi og ønsket om plads. Som jeg forstod indlæggene på general
forsamlingen, var der ikke noget udpræget ønske om en "lukket" 
klub, men nok om en styret medlemstilgang. Hvordan dette kan 
gøres, skal vi finde ud af inden sæsonen 1990 starter. 

Det er klart at instruktionen sætter grænser. Instruktionsudval~et 
er allerde gået i gang med at diskutere strukturen til næste ar. 
Skal vi begrænse? og i givet fald hvordan? 
En aktivitetsspredning vil afgjort være positiv. Benyttes materi
ellet på andre tidspunkter af dagen og frem for alt i weekenden, 
kan vi være flere. Hvordan arrangerer vi dette? 

Der er mange spørgsmål, og vi er interesserede i din mening - her 
i bladet eller på forårets medlems- og instruktørmøder. Kom ud af 
busken og sig din mening. Det er også dig, der skal leve med 
resultatet. 

Med en tak for en god sæson 1989 ønskes I alle en rigtig god jul 
og et godt ny tår_ 

Henning. 
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INTERNATIONAL REGATTAKALENDER 

Marts 24 London GBR Head of the River 

28 Lake Barrington AUS 

31 Mexico City MEX 

April 6-8 San Diego USA 

14-15 Augusta USA International 

21 -22 Piedi1uco ITA 

28 - 29 Sevi11e ESP 

Mai 5-6 Lauerzsee SUl 

12-13 Ghent BEL 

12-13 Mannheim RFA 

12-13 Breisach RFA Juniors 

12-13 Koln RFA 

19-20 Vichy FRA 

19-20 Zagreb VOU 

19-20 Pa:ncharevo BUL Juniors 

19-20 Lugano SUl 

26-27 Essen RFa 

26-27 Brno TCH Juniors 

Juni 2-3 Moscow USSR 

2-3 Nottingham GBR 

2-3 Aarungen NOR Scandinavian Open 

9-10 Brandenburg RDA 

9-10 Koln/Essen RFA Juniors 

9-10 Macon FRA Juniors 

9-10 Ziirich SUl 

16-17 Ratzeburg RFA 

23-24 Trackai USSR 

20-24 Indianapolis USA 

Juni/Juli 

30-1 Amsterdam NDL 

30-1 Roudnice TCH 

30-1 Tampere FIN 

~ ~{N ~ ø 
"All righ t, who was il' 

20 

1990 

.' 

{} 

sA ER DET NU, 

VENNER_ 

ARETS SIDSTE 

FEST I DSR, 

DEN 3l_dec_ 

FEJRES SELV-

FØLGELIG I DSR_ 

Mange HAR a.lle

rede tilmeldt 

sig på listen 

i kl-ubben._ 

Der er iøv-:rigt 

sendt indbydel

ser og plakater 

-ud til Kbh_ 

Kredsens kl-ub-

ber_ 

HJÆLP NYTARSFESTARRANGEMENTSKOMITEEN 

OG SKRIV JER pA I GOD TID_ 

Absol-ut sidste frist 

Pris 200,- for en 

rigtig god fest 

med god mad fra 

firmaet: GOD 

Diskotek, fyrv-~r 

spøg og sk~t, 

champagne og 

kranseka.ge 

24. 

er den lO_dec_ 

Vi skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at 

der ikke vil være muliqhed for at komme senere på aftenen efter 
middagen ! Mange festlige hilsner og på qensyn. 

5 



MA NE DENS G YSE R 

(an no 1932 ) 

UHELD ET G R UNAU 

Vore Medlemmer vi.l sikkert erin

dre, at der under T ræni ngen ti l Eu

ropamesterskaberne i Grun au i 
Sommer indtraf et alvor ligt Uheld, 

idet den fra nske Scu llerroer Saurin 
torpederede Italieneren Antonio 
Offredi og bib ragte ham et mæg

tigt Saar i den ene Læg. Hvor al

vorl ig t dette Uheld var , fremgaar 
af ovenstaaende Billede, vi har fu n

det i et italiensk Ro-Magasin . Sau

rin havde, da Sammenstødet ske te, 

saa stærk Part paa, at Sp idsen ai 
hans Scu ller ikke alene saarede 

Italieneren , men hele Forstavnen, 
omtrent hel t ind til Skævtbordet , træng te igennem Offredis Læg. Ude paa Ba nen maatte tilil ende Kam

mera ter slaa Franskmandens Baad i Stykker for at faa den saarede Ro er,. der na turligvis var fald et i Van

det, i ri, og med hele Baadspidsen gennem Benet blev han transporteret til Hospitalet. hvorfra vort Billede 

stammer, ,nden man var begyndt pa a den vanskeli ge Opera tion, der iøvrigt siges at være fo rl øbet heldigt . 

Redaktric:en holder nu en ~indre "ferie" 

fra bladskriv-eriet_ 

"Ferien" skal blandt andet benyttes til 

at udfcerdige et årsskrift ti I klubbens 

~edle~~er_ 

Har du_ eller oplev-er _ du et eller andet_ 

der absolut SKAL med naeste blad_ så 

skriv- endel ig ti I Redaktric:en_ 

Der er DEAD-LI NE d_ 15_ jan uar og 

årets første klubblad (for DSR _ altså) 

udko~~er 

I ndlcegget 

på 1 _ sal 

uge 4-_ 

kan laegges bladets postkasse 

der er også ~ul ighed for at 

sende indlcegget til Redaktric:en priv-at) 

eller at ri nge ti I hende _ (J ubiee ___ ) ! 

Adresse og tlf _ nu~~er kan ses bagerst 

bladet _ 
Mange tak _ MJ_ 

18 

I Lang d istan ce k ap ron ing I 

Har du lyst til 

at ro lidt hurt igere end " normalmotionister" 
at træffe ligesindede f ra andre rok lubber 
at træne et pa r aftener om ugen 

Så er langdistancekaproning måske 
noget for dig! 

Der er en "afdeling" under opjygning, der ønsker at deltage 
I denne aktivitet I sæsonen 1990. 
Birger Lund Rasmussen har kvet, at stå som organisator. 

Er du Interesseret, så mød op I klubben 

Tirsdag den 9. januar 
kl. 20.00 

hvor der vil blive afholdt orientering om denne aktivitet 
og mulighederne i sæsonen 1990. 

Tilbudet står·åbent for alle, også for nye roere uden 
langturserfaring. 

På gensyn der 9. januar! 

7 



Mens vandet kogte, kammerat 

Instruktor BLOMBERG flØl fra start 

Lå hele tiden foran mig! 

Se det gav kraft i min pagaj! l 

på MOSSØ løb vi linen ud: 

Kajakker sås så langt man skued' 

Mens sø og vind gik agtentvers 

man red på bølgen -- det sku lærs! 

En enkelt fyr blev særlig kåd 

forlod kajakken og blev våd 

blev pillet op af motorbåd 

Hvorpå han indædt vid'er roed' 

Den fØrste pause nås i RY 

Min arm var da som sand og bly 

Jeg fyldte mig med fedtemad 

og saft, så maven den blev glad 

så over sØer SILKEBORG 

til sidst den første dag man når 

En slutspurt blev det osse til 

Man kan -- nÅr blot man rigtig vil! 

Civilforsvar vort land jo har 

Og gråmænd stod med maden klar 

Med tusind munde i en sal 

vi hugged i os uden kval. 

så fandt man sig det hårde qulv 

og smed derpå sit Ømme sul 

Snart snorken snurrende steg op 

fra hver anstrengt snudetop. 

Men morgenmad er klokken FEM 

ja, da var TOUR'en særlig slem 

DO~ --- kaffe kvikker --- det ' 

da klart 

og snart var man parat til start. 

16 

Nu syvti kilometer lå 

fra os til målet, vi sku' nå 

FØrst tretifir' på A og sØ 

-- det var omtrent som vi sku dØ! 

Men JYDERS LAND er smukt ved A 
med bro og skov og kirker på 

og TANGE Sø, den lange sø 

den får man osse givet klØ 

Moralen steg mod TANGEs ende 

Jeg følte noget i mig vende 

En klump gled ned --- af fedtemad 

så atter i kajak jeg sad. 

Men nu sig rejser striden vind ! 

som næsten flår mit skæg af kind 

og trænger vand ad A tilbage .... ! 

---jeg trak og tænkte på en kage. 

Den skulle vi i RANDERS få 

Dog pause fØrst var i LANGA 

Men: Kort ! Og nu 

og sat ---

lidt mat 

pagaj jeg sidste gang tog fat 

Men GUD! En A, ja næsten flod 

så lang! Det ha'd jeg aldrig 

tro ' d ....................... . 

Da -- pluds'lig -- under motorvej 

., 

i eg ser den: RANDERS'" line af sky"! • 

I hundredtal på RANDERS'kaj 

De råber "hip hurra!" for mig 

og for enhver af tusind andre 

som gennem tarm med arm ku' vandre. 

Stor TAK til NYBRO-FURA klub 

De tog os med i deres trup 

og hjalp med gæstfrihed på TOURen 

igennem kilometermuren. 

BO LETH-ESPENSEN ... 

MØdet f orlØb absolut ikke roligt. nogen havde fået til opgave at 
være s å us aglige som muligt og det satte virkelig gang i 
diskussionen. Samtidig gav det mUlighed for at bruge nogle af de 
mange tekniker vi havde lært i lØbet af weekenden, dels de 
fors kellige ting der kan styrke ens argumentation, men også 
hvordan en person kan styre og beherske en diskussion på en 
us a g lig måde . Det sidste havde vi talt en del om. Formålet var 
selv fØlgelig ikke at blive gode til de såkaldte "hersketeknikker", 
men at lære dem at kende (for at) forstå dem, og være i stand til 
at imØdegå dem. Et eksempel er en dis kussion, hvor man prØver at 
argumen tere sagligt for en ting og s å bliver man enten overset 
eller latterliggjort - hvad gør man så ? Vi udnyttede i hvert 
fald hvert minut for bl.a. af finde svar på det. 

Kurset var utroligt intensivt, med det gennemgående princip, at 
fre mhæve stærke sider, frem for svagheder - få øje på de ting man 
er god til - holde dampen oppe. 

Hanne og Jettes undervisning var konkret, underholdende og fuld af 
eksempler fra det virkelige liv. De to gjorde tilsammen med 
Fredensborg Roklub's lyse lokaler og smukke omgivelser, kurset til 
en solid succes. 

Hvad så nu - når vi er "hjemme" i DSR igen? jo, nogle har lyst 
til at gå igang med udvalgsarbejde og andre aktiviteter i klubben. 
Desuden er vi nu 15, der kender hinanden godt, og har et netværk, 
hvis vi får en god ide til noget vi ønsker at sætte igang. 

Kurset var for kvinder, men mange af de teknikker vi har lært er 
alment gældende. Dette kan alle have interesse i. Vi vil meget 
gerne fortælle alle uanset kØn - mere om kurset, så hiv fat i os, 
hvis du vil vide mere!. 

Med venlig hilsen 

Lotte Gut, Kirsten Ringgård, Britt Larsen, Lene Andersson, 
Jeanette Vestergård, Britta Hansen, Lise-Lotte Jacobsen, 
Mette Rosendal Mansdotter, Malene Hasse, Dorte Lindholm, 
Eva Jordung, Tina Hansen, Lotte Torp, Mette Rasmussen, Lene Holm. 
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VEDRØRENDE TOBAKSRYGNING I DSR! 

på klubbens generalforsamling stillede et 

medlemmer, Annabel Lee Krarup, det glimrende 

~åde i bådehallen var brandforsikret og 

stillede sig til det? 

af DSRs kvindelige 

spørgsmål: Om samtlige 

hvordan bestyrelsen 

Som alle jo nok ved, vil det være en bekostelig affære at 

brandforsikre bådene 

bestyrelsen. 

men sagen vil blive nærmere undersøgt af 

'En og anden kan så i den forbindelse spørge sig selv, om det ikke 

vil være en ide med et TOTALT RYGEFORBUD I BADEHALLEN ? 

Redaktricen tillader sig endda at gå lidt videre i "emnet" og 

foreslår, at der ligeledes bliver totalt rygeforbud i samtlige 

omklædningsrum således at de, der hungrer efter at inhalere de 

særdeles usunde "tobaksarter" 

udendørs, hvis der skal ryges. 

kan gå på l. sal i DSR eller 

For det første er det ikke særligt lækkert at være i et 

omklædningsrum, 

IKKE-RYGER og 

hvor der ryges når man nu selv er fanatisk 

rimelig frisk efter den hårde træning kommer ind i 

omklædningsrummet. 

For det andet kan det mærkes, hvis blot een af herrerne ryger i 

det bagerste omklædningsrum, der ligger i umiddelbar forbindelse 

med vægttræningslokalet. 

Det er "fantastisk motiverende" - midt i maverulning nr. 25 - at 

mærke dunsten fra en ny tændt cigaret ! 

Da hovedparten af klubbens medlemmer består af IKKE-RYGERE, bør 

det være sådan at der vises størst mulig hensyn - så der KUN ryges 

i klubbens opholdslokaler på l.sal - eller ude i den frie natur. 

Hvis det stod til undertegnede - skulle der selvfølgelig være TOTALT 

rygeforbud i hele klubben, men det er j o nok for meqet forlangt 

- og så kan det jo godt være at der komme r en del udmeldelser lige 

midt i, hvor vi ivrigt diskuterer et medlemsstop 

ALTSA: VIS HENSYN - OG GA UDENFOR ELLER pA L 

OSES, tak! 

~C;'KE" 
, R ernes Cerut. 

eT o 
50 Stk. 3,75 
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SAL, NAR DER SKAL 

- mette -

I 
\ 

,. 

.. 
1 , 
~ 
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' En enkelt af kvinde-kursets deltagere: 

LISE-LOTTE JACOBSEN. rejste sig som 

den første under "eventuelt" og spurgte 

om bestyrelse'ns visioner for fremtiden 

vedr . den store medlemsti Igang. 

Formand: HENNING RASMUSSEN foreslog. 

at medlemmer og bestyrelse hen ad vejen 

drøfter de problemer. der må opstå vedr. 

medlemstilgangen Dette kan eventuelt 

foregå på medlemsmøder i det nye år. 

Ellers forholdt de kvinder , der på 

forhånd havde lagt op til den helt store 

debat vedrørende et medlemsstop, sig 

stort set tavse - hvilket var temmeligt 

skuffende. idet 'maÆge nok for\(entede 

en forklaring på de røde sedler. der 

hang rundt omkring ! 

Der var dog enkelte af DSRs mandlige 

& kvindelige medlemmer. der vovede sig 

op på talerstolen for at komme med syns

punkter vedr ørende "aftenens emne": 

Medlemsstop el.ler ej ! 

ANABEL LEE KRARUP syntes. at det 

var uhyggelige tendenser at bringe emnet 

medlemsstop <frem som opråbet viste . 

Hvem skulle man da sortere fra. hvem 

vil være god nok til at blive indlemmet 

hos os - og hvem ikke ??? 

IB JØRGENSEN mente, at det nok var 

farligt med et medlemsstop , I stedet burde 

med en udvidelse af det prøves 

aktiviteterne. så medlemmerne kan fordele 

sig mere. end nu, 

II 

METTE RASMUSSEN mente , at klubben 

bliver fremmedgjort over for det enkelte 

medlem så DSR bliver "for stor". at 

der tilsidst ikke er nogen. man kender. 

Mette Rasmussen berørte ligeledes 

problemet vedrørende de mange medlemmer 

og den frivillige madordning - hvem har 

f.eks lyst til på tirsdage & torsdage 

at lave mad til 200 mennesker? 

MARCUS foreslog, at man SELV prøver 

at sætte hold. Man kan være heldig at 

få nye venner: MASKE SAGAR EN KONE! 

NIELS HENRY SECHER sagde under 

eventuelt, at det var den kedeligste 

generalforsamling nogensinde og at 

de "gamle" skulle "tage at gøre lidt mer'e 

vrøvl - for at få gang i den!" 

NHS kom ligeledes ind på medlemsstoppet 

og fortalte. hvorledes man takler 

problemet de Hollandske 

Studenter! ro lklubber. Her afgår 

medlemmet. når de t har opnået en 

passende alder hvis eksempelvis et 

bestyrelsesmedlem har opnået den 

formidable "høje Alder" af: 27 år (!) 

- så er det på tide. han går på pension 

og lader yngre kræfter komme til 

samme moment, nu Secher var på 

talerstolen. opfordrede han de mange 

kaproere, DSR har. til at bære blåt 

klubtøj, så de er mere genkendelige ved 

kaproningerne. Secher. der sidder i Rees 

Legats Bestyrelse. er med til at bevilge 

de mange penge til kaproningsafdelingen 

DSR, men der opstår jo et problem, 

når denne ikke ved HVILKE personer, 

der bevilges penge til. 



sommer kneb det gevaldigt, idet flere 

af klubbens kaproere kar for vane at 

ro i udenlandske rodragter . 

årsskriftet, der som før nævnt 
udkommer begyndelsen af januar, vil 

kunne læses 

generalforsamlingen 

udvalgs beretninger . 

langt mere om 

og de forskel I ige 

METTE BACH ER JENSEN 
********************** 

CENERALFORSAMLI NC 

STYRMANDSLAUCET 

***~****************** 

Umiddelbart efter den ordinære general

forsamling, gik hovedparten af deltagerne 

i nogle nærliggende lokaler, for at over

være den traditionelle generalforsamling 

styrmandslauget. 

Hvert år vælges der ny bestyrelse og som 

det sig hører til- plejer det gerne at være 

de personer, der råber højst. der bliver 

valgt . 

ERIK F. MADSEN, sidste sæsons overstyr

mand ,holdt først en tale for forsamlingen. 

Samtidig fremviste denne nogle flotte lan

terner indkøbt for indkomne kontingenter. 

Såvidt, deres udsendte kunne erfare -

stemningen var jo efterhånden blevet tem

melig højrystet. er der også købt bordten

nisbats for overskuddet af indtægterne . 

Højstråbende i forsamlingen var: 

Hr . JENS PETER CHRISTENSEN der; som 

følge deraf
f 

blev valgt tilOVERSTYRMAND . 

(Mon det bliver på Bagsværd Sø, eller hva?) 

Næst-højestråbende var HUBERT IB JF.NSEN, 

der blev valgt til kasserer. 

- Som sekretær valgtes en højtråbende quinde: 

ANETTE RANNJE. 

MBJ 
12 

MED ROERNE PA 

SICHT-SEEINC 

KØBENHAVNS CITY. 

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

Naar vi engang ska l i Det J.'gl. Teater, maa Ul se at {aa 
en speciel Feststudie{ælleslanglurscetemoniarrallgør. 
san bliver Turen helt rigtigt. At tænke sig: "Lang-

lur Iii Del A'gl, Tealer", 

Derefter med Buslinie J I (ui har jo føl' brugt Biler ff! 
8cwdetransport) Ul Frederik::;berg Runddel, ej lille Tf/p 

i Frederiksberq Have, der el' san kønt, 

.ililiU \ I I 

og SQ{f afslufte med en forfriske Ilde Tur i Zoologisk 
Have, Bassil/roni:-:g er jo heller i/':ke IIA'endl. 

Hvilke Muligheder - giv m ig Re/; Rosporlell er nu en 
!1prUg Sport . 

f 
I 

9/12 

10/12 

17/12 

20/12 

23/12 

24/12 

25/12 

26/12 

27/12 

28/12 

29/12 

30/12 

31/12 

7/1 

9/1 

15/1 

Uge 4 

26_-28 

j a rH.A a r 

KALENDER_ 

DECEMBER 

JANUAR 

Bad~int=nt~rnering 

Styr~andsla~gets j~lefr=k=st 

Sidste til~e1dingsfrist til 

NYTARSFEST_ 

J~ler=ning/DSR Se =pslag_ 

Test/R=erg=~etre i DSR 

Lillej~leaften. 

J~leaften. 

1_ Ju.ledag 

2 _ Ju.ledaq 

Få styr på 

Ju.len.s ~an.qe ekstra kal=rier. 

tag- i DSR =CJ trcen 

få figu.ren =g ~aV"en. 

inden årets brag af 

NYTARSFEST I DSR_ 

1990 

det V"cek 

i =rden 

en. : 

KLUBAFTEN 

Lan.gdistancekapr=nings~øde 

DSR kl_ 20_00 

DEAD-LINE pA KLUBBLAD 

KLUBBLAD UDKOMMER_ 

i 

_DIVERSE SKI-~eek-ends i SV"erigE 

(H=ld øje ~ed =pslagstaV"len.l) 
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PLUK FRA GENERALFORSAMLINGEN 

Ca. 80 af DSRs medlemsskare på godt Vi fik nye bestyn'!lsesmedlemmer: 

800, var mødt frem for at overvære gene

ralforsaml ingen. 
MOTIONSROCHEF: LISE McNAMARA 

LANGTURSROCHEF: JEANETTE 

Formanden HENNING RASMUSSEN aflagde VESTERGAARD I 

beretning, der iøvrigt kan læses i al HALBERG 

SEKRETÆR: HELLE 

sin fylde et årsskrift, der udkommer 

til samtlige medlemmer i begyndelsen af 

januar 1990. 

I Der bringes fotos af disse tre 

nummer af klubbladet!) 

næste 

Vi fik kontingentforhøjelse på hele 5,-

Klubbens sekretær: IB JØRGENSEN viste, pr. måned: 

hvad en computer kan bruges til - ved 

at fremvise kurver og statistikker ov'er 

medlemmerne i OSR. Det omhandlede bl. a. 

kønsfordeling, aldersfordeling, antal 

aktive og passive m.m. 

REGITZE SIGGAARD modtog Sejrsmasten 

for flotte resultater på kaproningsbanerne 

1989. Deriblandt 1 Nordisk Mesterskab 

og en flot 4. plads ved Verdensmester

skaberne for letvægtsroere . 

For uindviede skal det fortælles at: 

Sejrsmasten blev skænket af DSR i 1934 

til Civilingeniør H. Ree til erindring om 

klubbens hidtil største kaproningssæson, 

der havde resulteret i 36 sejre. Ingeniør 

Ree udsatte samme år Sejrsmasten som 

evigt vandrende præmie i DSR. 

Regitze Siggaard var ikke tilstede ved 

95,- til 100,- pr. måned for seniorer 

og -

kontingentnedsættelse for juniorerne: 

fra 47,50 kr - 30,- pr. måned. 

EVENTUELT OG AFTENENS EMNE: 

MEDLEMSSTOP ELLER EJ ??? 

14 dage inden generalforsamlingen havde 

nogle af klubbens aktive kvinder nærmest 

" tapetseret " DSR med opråb til samtlige 

medlemmer om at møde op og give 

meninger til kende vedrørende et 

eventuelt medlemsstop . 

Såvidt det vides, var opråbet blevet 

til på foranledning af et kvindekursus : 

KVINDER KAN, VIL OG TØR lom hvilken 

generalforsamlingen, idet hun som før der kan læses andetsteds i dette blad). 

nævnt er Norge på en 

husholdningsskole. Regitze kom dog forbi 

DSIR fredagen efter, hvor hun på behørig 

vis modtog trofæet. 

Man havde, også så vidt det vides, givet 

bestyrelsen et oplæg fra kurset 

vedrørende emnet: MEDLEMSSTOP I 

Opråbene, der bestod af røde og 

SUSANNE AGERSNAP modtog, som den lyserøde A4-sider hang overalt - lige 

første kvinde nogensinde I ALLIGATOR EN, 

der hvert år uddeles o til et medlem, der 

har gjort et påskønnelsesværdigt arbejde 

for kammeratskabet og klublivet i DSR. 

fra omklædningsrum, 

til samtlige døre i DSR. 

træningslokaler 

Desværre havde "man" glemt en vigtig 

detalje - at signere dem, så mysteriet 

om, HVEM der stod bag opråbene - kunne 

først blive løst på generalforsamlingen. 
lO 

f 
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AAAA GUD EN A 

Reportage fra: 

TOUR DE GUDENA. 1989_ 

SÅ LADER BLADET KLUBBENS LÆDERHALSE GRÆDE UD i! 

Lørdag-søndag, den 9.-10. september 1989 tikkede linjerne nedenfor 

ind på Redaktricens sekretariat i 

Redaktricen undrede sig, medens de med timers mellemrum dukkede 

op, vers for vers, hen gennem week-enden. 

Til sidst viste de sig at stamme fra to af vore medlemmer, der i 

de samme timer sad og svedte på GUDENÅEN. 

TOUR DE GUDENÅ er for kaj aksporten i Europa, hvad Tour de France 

er for cyklesporten . Løbet afvikles hvert år, i september, fra 

Skanderborg til Randers, i 1989 med 980 deltagere fra 9 lande. Flere 

forskellige klasser for kvinder, mænd og mix, over afstande i!tellem 

60 og 120 km. på to dage. 

I 1990 afvikles løbet den 8.-9. september. 

Vore to deltagende medlemmer, H.C. Blomberg & Bo Leth-Espensen havde 

hele tiden DSR og Redaktricen i deres tanker, så at det 

efterfølgende opstod, medens sveden perlede ned af ryggene, så at 

sige hen ad vandvejen. 

Åh GUD !! -- en Å ! Åh Gudenå ! 

Åh hvilken TOUR, så lang og rå 

seks snese kilometer vej 

fra SKANDERBORG til RANDERS ' kaj! 

Til JYLLAND kom i store masser 

Vi tvende mænd fra DSR 

Vi søgte udfordringen her: 

At ro med kraft, pagaj oq arm 

igennem HOVEDLANDETS tarm. 

Ved SKANDERBORG lød startsalut 

kajakfolk delt i mange klasser: Vi over linien strøg som skudt 

Een og to og ro og kap med tusind ligemænd og -- kvind ' 

o~ folk med stor og lille tap. o o •• Pagajer gik som hvirvelvind! 

lS 
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I sidste weekend i oktober deltog 15 piger fra DSR i kurset "kvinder 
kan - vil - tør, der blev afholdt i Fredensborg Roklub. 

Det er et kursus som DIF tilbyder, med det formål at gøre flere kvinder 
mere aktive inden for idræts organisatorisk arbejde. statistikken viser, 
at der er få kvinder i "toppen" af idrætsorganisationerne i forhold 
til, hvor mange kvinder der fakti sk dyrker idræt. 

Hvordan får vi kvinder til at tage mere aktivt del i organisatorisk 
arbejde. Hvad kræver det af kvinderne 7 . 

Kort fortalt handler det bl.a. om mo d til at rejse sig op i 
forsamlinger og deltage aktivt i udvalg og bestyrelser. Det kræver 
selvtillid . 
Derfor fokuserede kurset på selvtillid, hvilke barrierer man kan stØde 
på, hvo rdan man kan bruge hinanden og supplere med for s kellige tekniker 
som f.ek s. tal e teknik, præsentationsteknik og opstilling af personlige 
mål og opfyldelse af samme. 

Kurset var bygget op omkring 
praktiske Øvelser, hvor vi blev 
kastet ud i forskellige opgaver . 
I en af opgaverne fik vi hver et 
emne, at tale om i to minutter, 
emnet var specielt relateret til den 
enkelte. Efter at have forberedt 
vores "budskab" blev vi hver især 
optaget på video. Bagefter satte vi 
os sammen og så videoen. Hver gang 
en af os havde været på skærmen, fik 
vi først selv ordet og måtte kun 
sige noget positivt, bagefter var 
ordet frit . Ideen med Øvelsen var at 
lære at rose hinanden, og fremhæve 
vores stærke sider. Alle var enige 
om, at det var en spændende og god 
Øvelse, der fik os til at se mere 
positivt på os selv. 

En anden Øvelse var et rollespil - et bestyrelsesmØde i en 
idrætsforening. vi fik hver især en nøjere beskrevet rolle at 
spille f .eks . bestyrelsesformand , leder at motions-afdelingen, 
leder af håndbold-afdelingen. vi kendte ikke hinandens 
rollebeskrivelser, men vidste kun, hvilken formel rolle den 
enkelte havde fået tildelt . 

8 

SKI - GO TRÆNINGSWEEK-END_ 

Ja, det var det~-s å go'a t vi prøver en ny - forhåbentlig på rig

tige sk i. 

Gruppen, der bestod af en pa ssende blanding af DSR-motionister(fa

milier, veteranroere osv., me n a lle optændt e a f e t kraftigt moti

onsb e hov og glæde ved at dyrke det SOCi a l e ), havde en skøn tur til 

Sve rige/S trbnhult. Afsted til Hels ingø r med tog - over med færgen 

til den v e ntende bus i Helsing borg . Dette fore gik fredag(3. ll. ) 

efter fyr af ten. Op tidli g l ørdag og ud i de n de j li ge svens ke skov 

hele da ~e n, af og til i nd e ndør s for at hvile ud me d et pa r vel

fortjente stykker kage . Festmidda g lørd ag aften med hygge li g snak. 

Søndag mo rg e n på den igen, for der var jo st adig ma sse r af kræfter 

i behold. Hvad lavede vi? (sightseeing tur, gymnas tik,st afe tløb, 

rundb old,orien terings løb(nogle legede skjul),kæde t a gfa t,fodbold, 

stjerneløb,stikbold oma). 

Nu har v i planlagt en ny tur og bestilt hytte - Holte Idrætsfor

enings t ræningsbase, der er en ned lagt "ødegå rdsskol e " ved Sk å ne

leden med pl ads til ca. 40 per so ner. 

Det foregår d. 26 -28.1.90 

Prisen er, li geso m sidst 375 kr(børn :50 kr).Det dækker kost,logi 

og transport . 

Nu håber vi bare på sne,så vi variere prog rammet lid t . 

Hvis du er ny i klubben,kan vi varmt anbefale en såda n tur og -

så selv om du ikke er i superform, der er hold for alle kate gori

er. Det eneste større krav er,at du ska l ba ge en kage(20-40 pe rso

ner s) . 

Ti lmel ding i klubben(opsla gs t av l e n). Tilme ldinge n er først gælden

de efter indbetal i ng af depositum = 100 kr/pe rson. 

HUSK AT 

Arrangeme ntsudval ge t: Nie l s Fredsted 

As bj ørn Torp 

I Ll.dserl.d~ •• spørgeskemaet" -v-edrør

erl.d~ d1rl.e rett1gheder t11 DS~S 
rnedlemskart=tek-
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FASTE AKTIVITETER 

TIRSDAGE: 

Gymrt<'1stik 

ONSDAGE: 

'-'_ L~rl.~ Holm 

17-l8 Få. l~dig~ 

18-19 Book~t -up 

19-20 Book~t -up 

pl<'1ds~r 

20-21 Ertdrl.-u l~dig~ pl<'1ds~r 

J<'1zz-b<'1llet '-'_ 

17-18_30 Booket -up 

TORSDAGE: 

Gymrl.<'1stik '-'_ H<'1rtrl.e Petersert 

FREDAGE : 

Aerobics 

LØRDAGE: 

SØNDAGE : 

Ved Langebro -

18-19 Booket -up 

19-20 Få. ledige pl<'1dser 

20-21 Endn-u ledige pl<'1dser 

'-'_ Bettirl.<'1 Verl.de1bo 

17_30-19 Få. ledige 

B<'1dmirl.torl., se opsl<'1g i DSR_ 

O-LØb, se 

6 

LIDT OM MADEN I DSR !! 

-Dette var overskriften på en anonymforfattet artikel 
i sidste nummer af klubbladet. 
K0KKENUDVA LGET vil gerne dementere de retningslinier, 
der blev udstukket i artiklen. 

Dead-line er stadig dagen før kl . 17.00 - skriftligt 
under den aktuelle dag iMAOBOGEN. 
Men vi vil samtidigt gerne bede dig om at skrive dig på 
l isten i så god tid som muligt af hensyn til planlæg
ning og indkøb. 

Og så til kokkene. Vær søde at notere jeres menu 9å ka
lenderen, da nogle roere kun spiser grønt, mr -.il andre 
ikke spiser grønt overhovedet! 

Med venlige hilsner fra udvalget der ALTID underskrive r 
sig: 

KØKKENUDVALGET . 

PS: Vi synes nu at madordningen fungerer mere end 
rimelig godt. 

Guide-lines for tilmelding og betaling ved DSR fester. 

Nu har bølgerne efterhånden lagt sig efter HØSTFESTEN, 
men da åbenbart ikke alle er dus med proceduren for 
tilmelding og betaling for spisning - ridses den op 
her. 

Tilmeldingslisten, der sættes op i baren i forbinde lse 
med annoncering af fest, fungerer som vejlende dels fo r 
festudvalget ( planlægningsmæss i gt ), og de ls for del
tagerne (hvem kommer? - er der mon nogle jeg ken
der? osv.). 
Betaling sker indti l en lille uge fo r festen finder 
sted til festudvalge t eller til barvagten. Betalingen 
er bindende tilmelding, og denne aktuelle tidsfrist 
bør kunne overholdes. 

Alt dette for at festudvalget kan have mulighed fo r 
at arrangere en herlig fest under rimelige forhold 
og samtidigt selv kunne nyde aftenen. 
Og endelig for at have valuta til indkøb for oftest 
mere end 5000,- kr. - og det har vist ingen lyst til 
at lægge ud! 

Med festlig hilsen 
fra Høstfestudvalgsmedlem 

Lene Hansen 
Køkkenudvalget 
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ET GLIMT FRA GENERALFORSAMLINGEN_ 

TO GÆVE Q UI N DER 

MODTOG UDMÆRK EL

SER pA ARETS GE

NERALFORSAMLING_ 

Tillykk~ t.il: 

REGITZE SIGGAARD 

m~d •• S~ j rsmast.~rl. 

og til 

SUSANNE AGERS NAJ? 

m~d ALLIGATOREN 

.,ALLlGATORc N u 

SUSANNE AGERSNAP modtog, 

først~ k~irl.d~ rl.og~rl.sirl.d~, 

som d~rl. 

, , 
ALLIGATOREN, d~r h~~rt. år ~dd~l~s 

til ~t m~dl~m, d.~r har gjort ~t 

påskØrl.rl.~ls~s~~rdigt arb~jd~ for 

kamm~rat.skab~t. og kl~bli~et i DSR_ 

H~is l~s~rrl.~ sk~lle ~~r~ i 

skal d~t. oplyses,at. d~t ~r 

Alligatorerl. til ~erl.st.r~ !! 

*********** 
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INTERNATIONAL REGATTAKALENDER 1990 

Juli 

August 

September 

Oktober 

Okt/Nov 

December 

4-8 

14-15 

20-21 

21-22 

28-29 

27 -29 

1-5 

4-5 

4-:' 

7-12 

25-26 

8-9 

8-9 

14-15 

15-16 

22-23 

22-23 

20-23 

29-30 

6-7 

13-14 

20-21 

27-4 

17-27 

Henley GBR Henley Roya l Regatta 

Lucerne SUl 

Seattle USA Goodwil l Games-Match 

Piediluco ITA world Student Championships 

Ottensheim AUT Match des Seniors 

Guatemala GUA Central Ameri.can and Caribbean 

Games-Match 

Aiquebelette FRA World Champlonshlps, Juniors 

Copenhagen DAN 

Bydqoszcz POL 

St. Catharines CAN 

Vienna AUT 

Amsterdam NDL 

villach AUT 

Candia lTA FlSA Veterans Meetinq 

Breisach RFA 

Ghent BEL 
Sarnp.n SUl 

Beijing CHN Asian Games 

lstanbul TUR 

Naro lTA Mediterranean Match 

Melbourne AUS 

Boston USA Head of the Charles 

Lake Barrington AUS, World Championships 

Cairo EGY Nile RO\Jinq Festiva.l 
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KAPACITET ... Leder v. Formand Henning Rasmussen ......... side 

ET GLIMT FRA GENERALFORSAMLINGEN Foto MBJ ............... side 

OM NYTARSFESTEN ...................•..................... side 
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LANGDISTANCEKAPRONING ............. . .................. .. . side 
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4 

5 

6 

7 
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14 
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelses-girokort. Dette 
forefindes på kontorets dør i bådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første 
måneders kontingent. Nye er velkomne til 2 gratis prøve gange i klubben, 
inden indmeldelse s kal finde sted. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvis forud via giro . Ved overskridelse af 
betalingsfrist pålægges et gebyr på 25 kr pr. rykker. Hvis rykker krydser 
forsinket indbetaling kan der s e s 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 dage s varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at 
indbetale et girokort på nøjagtig kr 3.00 til DSRs giro nr 500 34 66, S aIII t 

ved at anføre "udmeldelse ", navn og adresse på den del af girokortet som 
pos thuset 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 
udmeldel s e, idet meddelelser ikke kan anføres på disse. 

OBS. IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE, Man er medlem og kontingent
pligt ig indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSRs faciliteter 
og aktiviteter benyttes. Ek sklusion vil først finde sted ved en restance 
svarende t il 1/2 - l års kontingent, og r es tancen vil om nødvendigt blive 
inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 
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